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Van de fractievoorzitter

		
		
		
		
		

We zijn nu halverwege deze Statenperiode. Een mooi moment om met u terug te blikken
en te kijken hoe het staat met de uitvoering van ons coalitieakkoord en hoe het is vergaan
met onze speerpunten: Werk, mienskip en duurzaamheid. Naast het feit dat dit een
moment is om terug te blikken, is dit ook een moment om vooruit te kijken en te bepalen
hoe wij de komende twee jaar onze doelen verder behalen. Dit doen we graag met u in dit
jaarverslag. De (veelal nieuwe) fractieleden zijn ingespeeld op elkaar en op het college en
kennen inmiddels de weg binnen de provincie. De portefeuilles zijn eigen
gemaakt en de debatten worden levendiger. Op woensdagen vergaderen wij op het
provinciehuis, op donderdagavonden hebben wij onze fractievergaderingen.

Wat opvalt binnen onze fractie, zijn de talloze activiteiten die wij zelf plannen buiten het provinciehuis, om de
verbinding te zoeken met maatschappelijke instellingen, onze achterban en onze kiezers. Zo hebben
afgelopen jaar vele fractieleden actief campagne gevoerd en met ‘Rood op straat’ gestaan, sommigen zijn
nog steeds regelmatig op straat te vinden om met kiezers te praten. Ook zijn er vele werkbezoeken
georganiseerd en hebben we vanuit de behoeften die we daar tegenkwamen actie ondernomen. Een mooi
voorbeeld is internet voor alle basisscholen in Fryslân. Verderop leest u hier meer over. Wij hebben diverse
themabijeenkomsten georganiseerd, die ons dicht bij het hart van de samenleving brachten.
We gaan regelmatig op bezoek bij afdelingen om er achter te komen wat er speelt en zoeken graag de
verbinding. Kortom: behalve dat we veel en lang op het provinciehuis vergaderen, zijn we ook veel buiten de
deur tussen de mensen te vinden. En daar doen we het natuurlijk voor! U zult niet verbaasd zijn dat ik erg blij
was dat ik in september fractievoorzitter mocht worden van deze fractie. Jornt Ozenga legde, na anderhalf
jaar fractievoorzitter te zijn geweest, deze functie neer. Daarmee veranderde het bestuur. Tjerk Voigt werd
vicevoorzitter, Ömer Kaya penningmeester en Wanda Ottens secretaris. Wat we inhoudelijk
hebben gedaan in 2012 leest u in het verslag dat voor u ligt. Ik wens u veel leesplezier.
Met vriendelijke groet
Remco van Maurik
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Aandacht voor levensloopbestendig wonen
In 2012 is het Aanvalplan Wonen vastgesteld door
de Staten. Onze fractie vindt dat er vaart gemaakt
mag worden met de herstructurering van de
Friese woningvoorraad. Daarbij is expliciet aandacht
gevraagd voor het levensloopbestendig maken van
woningen en het betrekken van particulieren bij de
plannen. Daarnaast heeft onze fractie een
bijeenkomst over Wonen georganiseerd. Tientallen
raadsleden en andere belangstellenden waren
aanwezig om samen van gedachten te wisselen
over ontwikkeling op dit terrein en de inzet van de
PvdA. Onze fractie heeft vragen gesteld aan het
college n.a.v. de plannen van het rijk om woningbouwcorporaties te dwingen een fors aantal woning te verkopen.
Woordvoerder Tjerk Voigt:
“Het nieuwe plattelandsbeleid is door de Staten
vastgesteld. Wij zijn enthousiast dat de provincie
blijft investeren in gebouwen met een sociale
functie. Deze voorzieningen vindt de fractie
essentieel voor het behoud en de versterking van
de leefbaarheid op het platteland. De fractie heeft
ervoor gepleit dat de provincie ook dorpshuizen
die worden bedreigd in hun bestaan, te behouden
door bijvoorbeeld de zoektocht naar een ander
gebouw of door het clusteren van voorzieningen
te faciliteren. Het college heeft toegezegd deze
dorpshuizen te gaan ondersteunen.“

Jongerendebatten horen in Provinciehuis
Het laten kennismaken van jongeren met de
(provinciale) politiek is voor de Statenfractie
een belangrijk aandachtspunt. Daarom hebben
wij meerdere malen klassen ontvangen in de
Statenzaal en Statenspelen begeleid met
jongeren. We vinden dat de jongerendebatten in
het Provinciehuis thuishoren. Door de inzet van
de PvdA is het gelukt om de debatten van onder
andere het Fries Jeugdparlement terug te laten
keren in het Provinciehuis.

Een jongerendebat in volle gang onder leiding van
Statenlid Tjerk Voigt.

Extra aandacht voor jeugdzorg
De PvdA Statenfractie heeft samen met
verschillende PvdA-raadsfracties uit Fryslân de
handen ineengeslagen om ervoor te zorgen dat
kinderen daadwerkelijk profiteren van de
Nieuw Waddenpuntenplan
bestuurlijke veranderingen in de jeugdzorg. In
Afgelopen jaar is het Waddenfonds overgedragen
2015 worden alle jeugdzorgtaken overgedravan het Rijk naar de Waddenprovincies. In de Staten gen aan de gemeenten. Deze overdracht moet
is een motie van onze fractie aangenomen die
snellere en meer samenhangende zorg mogelijk
oproept om meer mensen en organisaties te
maken. Er moet worden voorkomen dat ouders
betrekken bij het opstellen van het nieuwe beleid
en kinderen verdwaald raken in een doolhof van
voor het Waddenfonds voor de periode vanaf 2014. organisaties en procedures. De PvdA houdt de
Onze fractie vindt dat er geen uitgebreide
vinger aan de pols door in zoveel mogelijk Friese
uitvoeringsorganisatie moet worden opgetuigd.
gemeenten schriftelijke vragen te stellen over de
voortgang van de overdracht en de stand van
In 2012 is ook een start gemaakt met het
zaken.
opstellen van een nieuw Waddenpuntenplan, dat in
het voorjaar van 2013 zal verschijnen.
Onze fractie is gestart met een
Daarvoor heeft de fractie werkbezoeken gebracht
telefonisch spreekuur over jeugdzorg. De
aan Vlieland, Terschelling en Lauwersoog. Begin
verhalen, klachten en tips die binnenkomen
2013 is een grote PvdA Waddenbijeenkomst
neemt de fractie mee in haar inzet voor een
gehouden, waar eilanders, maatschappelijke en
betere jeugdzorg in Fryslân.
natuurorganisaties en bestuurders inbreng hebben
geleverd voor dit plan.
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Woordvoerder Douwe Hoogland
“In de vergadering van Provinciale Staten is
besloten om de overdracht van het sociaal
beleid en zorg van de provincie naar de
gemeenten een jaar op te schuiven. Daarna
zal deze verandering van taken echt
plaatsvinden. Onze fractie legt hierbij de
nadruk op de taken en niet op de
instellingen. We hebben aangegeven dat we
het principe van ‘Lokaal Tenzij’ willen
hanteren. Laat eerst het bestuur dat het
dichtst bij burgers staat de taken uitvoeren.
Voor veel sociale zaken zijn dat gemeenten.
Over anderhalf jaar wordt geëvalueerd of de
overdracht naar de gemeenten goed verloopt. Verder dienden we een motie in om
van het beschikbare budget het overgrote
deel (85%) niet naar de provincie zelf te
laten vloeien, maar naar de instellingen die
met de overdracht te maken hebben.”
Op naar een Nieuw Thialf
Onze fractie koos in 2012 voor een nieuw Thialf
op de huidige locatie en niet voor nieuwbouw
op de Noordplot. Jornt Ozenga: “Door te kiezen
voor een nieuw Thialf op de huidige locatie krijgt
Fryslân een topsportaccommodatie die voorzien
is van de laatste technische snufjes en waarin
internationale en nationale topwedstrijden
worden gereden. Met een Nieuw Thialf wordt
Heerenveen wereldwijd op de kaart gezet.”

Het Nieuwe Thialf hierboven wordt ook in de
toekomst het onbetwiste schaatsmekka van de
wereld. Het vernieuwde stadion bevat de beste
laaglandwedstrijdbaan en uitmuntende
voorzieningen voor sporters, publiek, bedrijfsleven en media

Thialf: werkgelegenheid niet vergeten
Onze fractie is er van overtuigd dat nieuwbouw op
de huidige locatie een enorme verbetering op het
gebied van energiebesparing en duurzaamheid is.
Jornt Ozenga: “Wij zijn niet overtuigd van nieuwbouw op een andere locatie die 50 miljoen meer zal
gaan kosten.” De uitgewerkte varianten zijn gelijkwaardig, dezelfde techniek, dezelfde duurzame
innovatie is mogelijk. De bouwtechnische en
bouwgerelateerde aspecten zorgen voor de
extra kosten, waaronder ook de constructie en de
aankoop van grond. Jornt Ozenga: “laten we ook
niet vergeten dat bij zo’n prachtig Thialf ook
werkgelegenheid wordt gecreëerd, zowel structureel
als incidenteel.”
In december is een maximum bijdrage vastgesteld
van 50 miljoen euro van de Provincie. Ambities zoals
een tweede baan zijn wat onze fractie betreft wel
nastrevenswaardig, maar op dit moment niet
noodzakelijk om Thialf het ‘mekka van de
schaatswereld’ te laten blijven. Mogelijk dat deze
wensen in een later stadium of met financiële
middelen van derden wel kunnen worden opgepakt.

Samenhang met IJshal Leeuwarden
De directies van Thialf en de IJshal Leeuwarden
werken aan een concreet samenwerkingsmodel
waarbij de twee schaatsaccommodaties elkaar
aanvullen en versterken. IJshal Leeuwarden is aan
vervanging toe. Nadat de initiatiefnemers (de
gemeente Leeuwarden en IJshal Leeuwarden) een
nieuwbouwplan indienen dat past binnen de
gebiedsontwikkeling rond het WTC Leeuwarden
komt de provincie als potentiële subsidieverstrekker
in beeld.
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Sport
Op het gebied van sport heeft onze fractie een
aantal mooie dingen kunnen doen. Zo hebben we
ingezet op Thialf op de huidige locatie en hebben
we aangegeven graag te willen investeren in een
ijshal in Leeuwarden. Daarmee is de schaatssport,
voor de komende generaties geborgd. Ook als er
geen prachtig natuurijs ligt, kunnen onze
topschaatsers en onze minder goede
schaatsers blijven (leren) schaatsen. Natuurlijk
blijven we onze Friese sporten, zoals het
skûtsjesilen, keatsen en fierljeppen steunen.

Onze fractie ging onder andere op bezoek bij OBS
De Stam in Langedijke om te onderzoeken hoe
het gesteld is met het internet op basisscholen in
Fryslân.
Woordvoerder Onderwijs, Ömer Kaya
“We hebben dit jaar ingezet op snel internet op
basisscholen. We zijn op bezoek geweest bij OBS
de Stam en hebben gekeken hoe daar les wordt
gegeven en hoe computers daarbij worden gebruikt. Een snelle internetverbinding wordt daar
echt gemist. Een school heeft tegenwoordig snel
internet nodig om goede lessen aan te kunnen
bieden. Het is van belang dat we ook in minder
bereikbare gebieden goed internet hebben.
Daarom zijn er schriftelijke vragen over gesteld en
hebben we er een motie over ingediend.”
Fryske Taal en Kultuer
In de Staten werd unaniem de nieuwe cultuurnota
aangenomen. Een mooi compliment voor
onze cultuurgedeputeerde Jannewietske de Vries.
Onze fractie is blij met de beliedsnota kultuer,
taal en ûnderwiis “Grinzen oer”, waarin niet wordt
bezuinigt op cultuur, maar er juist in wordt
geïnvesteerd.

Wurdfierder Ingrid Wagenaar
“Oan it ein fan it jier waard de konseptnota Taal,
Kultuer en Ûnderwiis “Grinzen oer” oanbean, in
yntegrale nota dy’t yn in (ien) klap acht oare
nota’s ferfong. Dat gong net samar, foar dy tiid
hawwe der wakker petearen west mei it
Skriuwersboun en mei Fryske skriuwers en der
wienen tal fan ynsprekkers by de kommisjebehanneling. It libbe yn elts gefal al! En it einresultaat
mocht besjen lije, net allinne kwa ynhâld mar ek
fanwegen it feit dat Fryslân as ienige provinsje
net besunige op kultuer mar krekt ynvestearre. Yn
in sûne basisynfrastruktuer en yn in maatskippij
dêr’t elkenien yn meidwaan kin. Wy bliuwe
mei-inoar ynvestearjen, yn in brûsfûns mei
€ 370.000 it jier, mei struktureel jild foar
iepenloftspullen en in sterkere basis foar
Tryater en Oerol. Itselde jildt trouwens ek foar
De Moanne, ‘n Meeuw en de Popfabryk. En dan
nochris € 400.000 ekstra foar subsydzjes bedoeld
om in breed ferskaat oan kultuer te hâlden. Foar
wat de Kulturele Haadstêd oanbelanget hat de
PvdA- ús fraksje nau gearwurke mei de PvdAfraksje fan de Ljouwerter gemeenteried. Nei in
wat muoisume start namen wy yn de Steaten
yn april it beslút om jild beskikber te stellen en
waard yn novimber 2012 dúdlik dat wy troch
wienen nei de folgjende rûnte.”
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Woordvoerder duurzaamheid Hetty Janssen
”Onze fractie is voorstander van het plan om
millenniumprovincie te worden. Het sluit goed
aan bij ons ideaal om de lusten en de lasten
eerlijker te verdelen op deze wereld. Steeds meer
mensen geven aan dat ze het belangrijk vinden
dat er op een eerlijke manier geproduceerd en
gehandeld wordt. Wij vinden het een goede zaak
om een deel van het vermogen van de
Provincie te beleggen in Oikocredit via de BNG.”
Extern onderzoek naar de REC
In het hele proces rondom de definitieve
vergunningverlening voor de REC is regelmatig
ruis ontstaan. Er lijkt veel mis gegaan te zijn in dit
traject, in ieder geval is dit in de publieke opinie
prominent naar voren gekomen. Alle vergunningen zijn verleend. We hebben met elkaar
afgesproken dat dit het moment zou zijn dat we
een extern onderzoek zouden laten doen naar het
hele proces. Onze fractie hoopt van harte dat het
onderzoek veel helderheid zal geven. De PvdA
wil graag dat de aspecten die door het externe
onderzoek worden onderzocht recht doen aan de
vragen die hierover leven in de Staten en bij
burgers.
Woordvoerder Jornt Ozenga
“In september heb ik mijn fractievoorzitterschap
neer gelegd omdat ik in Harlingen als gemeentesecretaris aan de slag ben gegaan. Ik heb daarna
de portefeuille economie en duurzame energie
op me genomen. Mijn nieuwe start in de staten
begon dan ook met de contouren voor een fonds
schone energie. Om dit fonds zit Fryslân te
springen om de omslag van fossiele brandstof
naar hernieuwbare brandstof te ondersteunen.”
Geen spoor Heerenveen - Groningen
In mei 2012 besloten provincie Fryslân en Groningen en de gemeenten Groningen en Heerenveen
niet verder te willen gaan met de ontwikkeling
van een treinverbinding Heerenveen, Drachten en
Groningen. De hoge kosten waren de voornaamste
reden: de spoorlijn kost ruim € 700 miljoen, terwijl
er € 577 miljoen beschikbaar is. Ook de
exploitatiekosten zijn met 6 miljoen hoog.
Bovendien vindt onze fractie de risico’s op
overschrijdingen te groot.

We besteden dit gereserveerde geld liever aan
een beter spoor, snellere treinen en kortere
reistijden naar Amsterdam en Utrecht. Ook
moet er geld naar de samenwerkingsagenda’s
met de vier grote kernen. Deze agenda’s bevorderen het economisch klimaat in Fryslân en zijn
goed voor de werkgelegenheid.
Wurdfierder Jouke van der Zee
De fraksje hat der mei klam op oanstien dat
it iepenbier ferfier binnen de provinsje en de
ferbiningen oer de provinsjegrinzen hinne
likegoed fuortsterke wurde moatte. It kolleezje
sil yn 2013 komme mei in ynfestearingsprogramma om dy doelen tichterby te bringen. De
PvdA-steatefraksjes fan Grinslân, Fryslân, Drinte
en Oerisel wurkje gear om foarelkoar te krijen
dat de knipepunten yn de treinferbining tusken
Noard-Nederlân en de Rânestêd opromme
wurde. De Hanzelijn hat wat dat oanbelanget
mar in minimale ferbettering brocht.
Openbaar vervoer
In 2012 is ook gewerkt aan het openbaar
vervoer op het platteland. In 2013 zal duidelijk
worden hoe dat vorm gegeven wordt. De
fractie zal er verder op toezien dat de 15 miljoen
euro die in 2011 in een PvdA-motie is
vrijgemaakt, goed wordt besteed aan
innovatieve vormen van openbaar vervoer.
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Vekeer en vervoer

Na de vaststelling van de inpassingsplannen
voor de Centrale As en de N381 stonden in
2012 de gebiedsinrichtsplannen op de agenda.
Vroeger rolde een wegbeheerder alleen asfalt
uit; nu maken we gelukkig plannen om natuur
en landschap, leefbaarheid, waterbeheer,
verkeersveiligheid, agrarische structuur etc.
beter te maken. Naast de gebiedsinrichtingplannen voor deze beide provinciale wegen,
lag ook dat voor Franekeradeel-Harlingen ter
besluitvorming voor. In dat plan lag het accent
vooral op de gevolgen van de bodemdaling
door de zout- en gaswinning (en klimaatverandering) voor de waterhuishouding.
Aan alle plannen hebben veel inwoners,
organisaties, gemeenten en de provincie goed
samengewerkt en dat verdient waardering. De
financiering was nog wel een probleem,
omdat het vorige Kabinet de stekker trok uit
de landelijke fondsen voor het landelijk gebied.
Uiteindelijk hebben we de plannen moeten
financieren uit onze Nuon-spaarpot. We
hebben het college nog wel meegegeven dat
wat onze fractie betreft de verdiepte aanleg van
de N381 bij Oosterwolde –Noord er gewoon
komt en dat in Noordwest Fryslân de waterhuishouding, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de dorpen niet wordt vergeten.

De schop kan de grond in
Eind 2010 gaf de Raad van State het groene
licht voor de Centrale As en in de loop van
2012 voor de N381. Alle bezwaren zijn hiermee afgehandeld en daarmee kan het werk
beginnen. Er waren nog bezwaarmakers die
probeerden om via een burgerinitiatief de
Staten op de gedachte te brengen om nieuwe
plannen te gaan maken voor een versoberde
Centrale As. Daarvoor is een burgerinitiatief
niet en bovendien rekenen veel mensen in
Noordoost Fryslân erop dat er nu na zoveel jaar
van voorbereiding een start wordt gemaakt met
een weg die vooral de verkeersveiligheid en de
leefbaarheid in de dorpen sterk zal verbeteren.
Woordvoerder Henni van Asten
“Verkeersveiligheid staat bij onze fractie sinds
jaar en dag hoog op de agenda. Want al neemt
het aantal verkeersdoden gelukkig nog steeds
af, het aantal ziekenhuisgewonden doet dat
niet. Vooral jongeren en ouderen zijn aandachtsgroepen. Ook blijven we alert op de
situaties waar fikse verschillen in snelheid zijn,
zoals bij landbouwverkeer en elektrische
fietsen. Er moet altijd aandacht zijn voor het
oplossen van problemen. Bij de begroting
leidde dat tot een breed gesteunde motie
over dit uitgangspunt en heel concreet tot een
verzoek om de onveilige situatie bij de Meester
Kanschool in Jubbega te verbeteren.”
Ambities met natuur
Onze fractie heeft toch voor een nota Natuur
gestemd, maar dan wel met daarin
hogere ambities dan voorgesteld. We gaan aan
de slag met het door het college voorgestelde
plan, maar houden daarbij goed in ons
achterhoofd welke ambities we hebben. Een
amendement van de PvdA om de natte as
in het Streekplan te handhaven, en later te
beoordelen of er genoeg geld is om die
verbinding alsnog te leggen, kreeg brede steun.
Verder pleitte de PvdA er voor om als provincie
zoveel mogelijk de regierol over het
weidevogelbeheer naar zich toe te trekken.
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Van de secretaris
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Het Regeerakkoord van het kabinet Rutte heeft
grote consequenties voor het natuurbeleid, zowel
inhoudelijk als financieel. Op 20 oktober 2010 is
door het kabinet per 1 januari 2011 een
investeringsstop aangekondigd op rijksbudgetten
voor het landelijk gebied. Daaraan gekoppeld is
een decentralisatie van bevoegdheden: de
provincie krijgt meer verantwoordelijkheden voor
het afronden en beheren van de ecologische
hoofdstructuur (EHS) en voor de overige
kwaliteiten van het landelijk gebied. Riek van der
Vlugt: “Steatssiktaris Bleker hie destiids de
finansjele stipe nei provinsjes ta mei 75% koarte.
Wy fielden ús yn Fryslân flink bedondere dat de
makke ILG-ôfspraken mei it Ryk foar 2007-2013,
samar iensidich earder opsein wurde koene. Yn ‘e
Steategearkomste krige ús fraksje nei in soad hin
en wer gepraat, in romme mearderheid foar ús nije
fariant! Dat holde yn dat de Robuuste Natte As yn
in Streekplan stean bleaun.”

Wurdfierder Riek van der Vlugt
“It jier begûn mei de Startnotysje Feangreidefisy.
De boaiemdelgong yn it feangreidegebiet is net
te kearen. Der sil dúdliker keazen wurde moatte
hokker funksje yn hokker feangreidegebiet noch
plak fine kin, om de skea troch boaiemdelgong sa
folle as mooglik is te beheinen. Wy ha oantrune
op útwurking fan it meast duorsume senario, en
in soarchfâldich proses mei alle belutsenen út it
gebiet. It projektplan dat ein 2012 nei ús takaam,
biedt genôch betrouwen dat der in goeie fisy
komt mei it each op de langere termyn, 20502100.”

Profilering & campagne
Als fractie hebben we ervoor
gekozen om ons in deze
Statenperiode te profileren op
drie thema’s: Werk, mienskip en
duurzaamheid. We hebben
daarom drie gelijknamige
werkgroepen samengesteld
waarin elk fractielid deelneemt.

Wij vinden het belangrijk om gezien te worden
als een fractie die gekenmerkt wordt door werk,
mienskip en duurzaamheid. Daarop willen we ons
in de Staten, maar ook daarbuiten profileren en
daar werken we hard aan. En we zijn inmiddels, op
de helft, hard op weg! Er ligt bijvoorbeeld eindelijk
een goede economische beleidsnota. Die is nodig
in deze tijd waarbij het creëren van werk van
essentieel belang is. Omdat steeds meer mensen
hun baan verliezen, en het niet gemakkelijk is om
weer aan de slag te komen. Samen met de fractie
van Leeuwarden hebben we een 10-puntenplan
economie samengesteld, waarin wij onze tien
speerpunten ten opzichte van werk verwoorden.
Een mooie kapstok om ideeën en uitvoeringen
aan op te hangen en om goed te onthouden waar
we naar toe willen.
Reden genoeg om tevreden terug te blikken en
met ambitie naar voren te kijken. We zijn bezig om
samen met het gewest de permanente campagne
opnieuw vorm te geven. Een nieuwe werkgroep
moet er voor zorgen dat we samen optrekken naar
de afdelingen, zichtbaar zijn en er een gedegen
meerjarenplan ligt voor een permanente
campagne voor een Fryslân waar de PvdA de
grootste blijft. Want de grootste partij zijn in
Fryslân brengt een grote verantwoordelijkheid
met zich mee. En een grote verantwoordelijkheid
schept hoge verwachtingen. Wij moeten die verwachtingen waarmaken. Dat is onze taak, elke dag
opnieuw.
Wanda Ottens
Secretaris
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& veiligheid. Contactpersoon Weststellingwerf, Heerenveen, Skarsterlân

Riek van der Vlugt

Wurdfierder lânbou & plattelânûntwikkeling, contactpersoon Lemsterlân,
Littenseradiel, Ooststellingwerf

j.ozenga@fryslan.nl
06-17552910

r.vandervlugt@fryslan.nl
06-43181333

Ingrid Wagenaar

Jouke van der Zee

i.wagenaar@fryslan.nl
06-29078089

jouke.vanderzee@fryslan.nl
06-34910646

Wurdfierder Fryske taal & kultuer,
contactpersoon Súdwest-Fryslân,
Gaasterlân-Sleat

Woordvoerder openbaar vervoer, vaarwegen en bestuurskracht gemeenten.
Contactpersoon Súdwest-Fryslân,
Menaldumadeel, Franekeradeel

Woordvoerder water & duurzaamheid
contactpersoon Heerenveen,
Weststellingwerf, Boarnsterhim

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

Tjerk Voigt

Woordvoerder ruimte, wonen &
platteland, contactpersoon Leeuwarden,
Waddeneilanden en Smallingerland

t.voigt@fryslan.nl
06-22148389

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

