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Voorwoord
Het eerste volledige jaar van de Staten zit erop. We vinden dat
het college weinig ambitie toont. Er wordt te weinig tot uitvoering
gebracht. Neem bijvoorbeeld snel internet. Wij willen dat overal
glasvezel komt. Het moet een basisvoorziening worden. Het lijkt er
nu op dat pas eind 2017 de schop de grond ingaat. Het tij begint
gelukkig te keren wat betreft het winnen van fossiele brandstoffen.
Samen met andere politieke partijen hebben we ook dit jaar volop
geprotesteerd tegen boringen naar olie, gas en zout.
Met bondgenoot FNV kaartten we misstanden bij De Centrale As
aan. IJzervlechters en betontimmermannen kregen niet het loon
waar ze recht op hadden. We vroegen gedeputeerde Sietske Poepjes
herhaaldelijk om eerlijk loon voor eerlijk werk te betalen. Waar ook
meer voortvarendheid bij nodig is, is de verdroging van het Friese
veenweide. Samen met de omgeving moeten er oplossingen komen.
Wat dit jaar eindelijk doordrong zijn de gevolgen van het verlagen
van de opcenten. Zoals wij altijd al zeiden, levert het ‘weggevertje’
een structureel begrotingstekort op van 80 miljoen euro. Een groot
probleem, waarvoor dit college zelf oplossingen mag bedenken. Wij
gaan ondertussen op volle kracht verder met oppositievoeren.
REMCO VAN MAURIK
Fractievoorzitter PvdA Steatefraksje
April 2017

<<< vorige <<<

▲Fractievoorzitter Remco van Maurik verwelkomde begin juli Margreeth Smilde en Peter Polhuis als nieuwe bestuursleden
van de Noordelijke Rekenkamer (NRK). Een bijzonder moment voor Van Maurik die als voorzitter van de NRK-programmaraad
mocht speechen tijdens de Provinciale Statenvergadering van de provincie Drenthe.
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Aan het begin van 2016 zette de PvdA direct de toon. Remco van Maurik pleitte voor daden en openheid. Hij
hekelde de magere politieke agenda en de ‘bijpraatsessies’ achter gesloten deuren. De PvdA riep de provincie
ook op meer te doen tegen financieel gesjoemel in de publieke en semipublieke sector. Van Maurik noemde het
een “morele plicht” dat de provincie scherp controleert of gemeenschapsgeld zorgvuldig besteed wordt.

Algemeen
Armoede werkt levenslang door
De fractie vroeg samen met PvdA Leeuwarden in mei en juni aandacht
voor armoede onder kinderen. De PvdA vindt het onaanvaardbaar
dat ruim één op de acht Friese kinderen opgroeit in armoede. Dat
het in Leeuwarden zelfs één op de zes kinderen betreft is volgens
de PvdA nog bedroevender. Fractievoorzitters Remco van Maurik
en Tamara Bok vroegen de provincie het ‘Kansenfonds’ in te zetten
om gezinnen te ondersteunen. “Armoede zet kinderen al vroeg op
achterstand en kan levenslang doorwerken”, aldus Van Maurik en
Bok. De PvdA waarschuwde voor een groeiende tweedeling tussen
mensen met wie het goed gaat en met wie het minder goed gaat.
‘Meer toewijding en ambities nodig’
Eind juni vroeg de PvdA om meer daadkracht en visie in de
toekomstplannen van de provincie. Remco van Maurik presenteerde
daarom bij de Kadernota een ambitiehoofdstuk. “We moeten de
ambitie hebben om Fryslân op alle vlakken beter te maken.” Bij de
provinciale begroting vroeg de PvdA om meer duidelijkheid over de
specifieke ambities van de provincie op het gebied van biologische
landbouw, circulaire economie en duurzame dorpen en wijken. “Er
is doelgerichte actie nodig”, zei Van Maurik. Verder riep de PvdA op

<<< vorige <<<

om, na het succes van de eerste delen van het werkervaringsproject
Talint foar Fryslân, te starten met Talint foar Fryslân 3. Ondanks dat
er geen extra geld bij hoefde, stemde de coalitie tegen.
Lange termijnvisie over krimp
De PvdA zei als reactie op een krimprapport van de Noordelijke
Rekenkamer dat het college te weinig aandacht heeft voor de lange
termijneffecten van krimp. “It nije belied is hiel iensidich rjochte
op lokale en heechút regionale fraachstikken”, aldus Roel de Jong.
Hij vroeg daarom eind maart om een lange termijnvisie, om zo de
bovenregionale en provinciebrede effecten van krimp over diverse
jaren aan te pakken. Tjerk Voigt deed aanvullend de oproep om de
Friese regio’s vooraf beter en intensiever betrekken bij het maken
van gebiedsplannen. En in november maakte de PvdA zich hard voor
het project ‘Bruisend Hart Hallum’. Een initiatief, opgezet vanuit de
dorpsgemeenschap, met als doel de leefbaarheid te verbeteren en
krimp te lijf te gaan.
‘Meer vaste contracten en aandacht arbeidsbeperkten’
De provincie moet personeel dat nu nog via inhuur of payrolling
aan het werk is, waaronder schoonmakers en beveiligers, weer in
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▲Op het gebied van lokale duurzaamheid is Ameland een groot
voorbeeld. Zonnepark Ameland biedt stroom voor 1700 huishouden.
Ameland heeft 1500 huishoudens.
vaste dienst nemen. Die oproep deed de PvdA eind april. Daarnaast
vroeg de PvdA dit jaar specifiek aandacht voor mensen met een
arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Uiteindelijk kreeg
de PvdA begin september van gedeputeerde Michiel Schrier (SP)
de toezegging dat het in dienst nemen van deze groep werknemers
duidelijker en krachtiger in het provinciale personeelsplan komt te
staan. Eind december bracht de PvdA ook nog de kwetsbare positie
van uitzendkrachten en schijnzelfstandigen ter sprake. Ook dit moet
volgens Van Maurik gewijzigd moeten worden in het provinciale
beleid.
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John Jorritsma gaat, Arno Brok komt
Provinciale Staten namen 7 september afscheid van John Jorritsma
als commissaris van de Koning. De PvdA bedankt hem tige by tige
voor zijn tomeloze inzet. Tijdens een speciale Statenvergadering
droeg Jorritsma de voorzittershamer over aan de vicevoorzitter
van de Staten, onze eigen, Douwe Hoogland. Deze droeg de hamer
vervolgens weer over aan de waarnemend CdK Joan Leemhuis-Stout.
Op 21 december besloten de Staten om Arno Brok bij minister Ronald
Plasterk aan te bevelen als nieuwe commissaris. De PvdA zei vooruit
te kijken naar de samenwerking met Brok. “We kennen Arno Brok
als een betrokken bestuurder die mensen bij elkaar breng”, aldus
fractievoorzitter Remco van Maurik.
▼Ook binnen de Steatefraksje vond er een wisseling plaats. Harry
Balgobind uit Drachten werd op 17 februari beëdigd tot commissielid
en eerste opvolger.

▲Van de huidige en voormalige PvdA Statenleden ontving John Jorritsma bij zijn afscheid een stamroos en
een boek met tips voor het verzorgen van rozen. De PvdA wil natuurlijk dat hij ook in Eindhoven de rode
rozen laat bloeien.

<<< vorige <<<
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Toen Wetsus in het najaar de noodklok luidde over het voortbestaan van de Friese watertechnologiesector,
kwam de PvdA in actie. Samen met PvdA Leeuwarden deed de Steatefraksje de oproep om Wetsus ook na 2020
zekerheid te bieden. Op het gebied van de Friese economie was de aandacht dit jaar vooral gericht op de aanleg
van snel internet. De schop moest snel de grond in, maar juridische tegenvallers hielden dit tegen.

Economie
Eerlijk snel internet
Snel internet in een basisvoorziening. Daarom streed en strijdt de
PvdA ervoor om zo snel mogelijk overal snel internet aan te leggen.
Met een expertmeeting, eind maart, wilde de PvdA te weten komen
wat de wensen en ideeën waren van burgers, bedrijven en de
provincie. De conclusie uit deze bijeenkomst was helder: linksom of
rechtsom, de spade moet de grond in. Vervolgens ontvouwde zich
een web van juridische regels en valkuilen. De besluitvorming over
de aanleg van snel internet werd voor onbepaalde tijd uitgesteld.
De PvdA noemde deze vertraging „onacceptabel”. Het idee voor een
eigen provinciaal kabelbedrijf werd zelfs geopperd. Eind 2016 was
de verwachting dat de aanleg in het najaar van 2017 zou starten.
‘Blijf investeren in Friese economie’
Kritisch was de PvdA over de nietszeggende wijze waarop het college
omgaat met de Friese economie. Met een motie van aanmoediging
stimuleerde de PvdA het college om te blijven investeren. Volgens
Roel de Jong lijkt het nieuwe economische beleid van de provincie,
met de naam ‘Wurkje mei Fryslân’, op zijn voorloper ‘Wurkje foar
Fryslân’, maar ontbreekt het aan een duidelijke visie. De PvdA deed
de oproep om startups, ondernemerschap en circulaire economie te
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stimuleren. Verder pleitte De Jong namens de PvdA voor een snellere
betaling van ondernemers die werk verrichten voor de provincie en
een beter marketingbeleid.

Water
Toekomst Wadden na 2026
We moeten ons elke dag realiseren „hoe uniek en prachtig het
Waddengebied is en hoe zuinig we met elkaar op dit gebied moeten
zijn”. Tjerk Voigt zei dit afgelopen jaar bij de bespreking van het
Waddenfonds. Volgens de PvdA moet het Waddenfonds vooral
doen waarvoor het bedoeld is: de ecologie en economie van het
Waddengebied duurzaam stimuleren. Daarnaast deed Voigt de
oproep om aandacht te houden voor de economische positie van
havens. Tegelijkertijd noemde hij het Waddenfonds „onmisbaar”
voor de toekomst van de Wadden. Volgens de PvdA is noodzakelijk
om extra investeringen te doen in de kwaliteit van de Waddenzee en
nu al na te denken over hoe het gebied eruit ziet na 2026.
Spoedbrief voor waterinnovatie
Vrijwel het gehele jaar hamerde de PvdA op meer inzet op water-
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▲“De provincie luistert eindelijk naar de lokale initiatiefnemers
en kabelbedrijven”, zei Remco van Maurik over de druk bezochte
expertmeetings over de aanleg van snel internet.
innovatie. Begin april stuurde de Steatefraksje een spoedbrief aan
gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) omdat er te weinig aandacht
was voor innovatie in de provinciale plannen voor het waterbeheer.
Vervolgens verklaarde Wanda Ottens in mei dat de bezuinigingen
op de watersector „ten koste gaan van een van onze belangrijkste
pijlers op het gebied van werkgelegenheid, duurzaamheid en
economische groei”. Ondanks meerdere discussie in de Staten
bleven de antwoorden van het college nietszeggend. Poepjes zei
dat de provincie geen ‘flappentap’ is en dat vernieuwers maar voor
zichzelf moeten zorgen.

>>> volgende >>>

ALGEMEEN • ECONOMIE & WATER • NATUUR & LANDBOUW • MILIEU • VERKEER & VERVOER • ZORG & SOCIAAL BELEID • FRYSKE TAAL, CULTUUR & SPORT

Op zoek naar eenheid in Brussel
Als afsluiter van een tweedaags werkbezoek aan Brussel spraken
Friese en Drentse PvdA Statenleden begin december met PvdA
Europarlementariërs Agnes Jongerius en Paul Tang. Ze gingen
met elkaar in gesprek over de Europese vluchtelingenaanpak,
arbeidsmigratie en de problemen rondom zzp’ers. De ontwikkelingen
die Europa als politieke unie op dit moment onder druk zetten, zoals
Brexit, noemde Tang verontrustend. “Het zijn geen donkere wolken
meer, het zijn donderslagen.” Hij ziet in onderlinge solidariteit de
oplossing. Evenals in haar tijd als vakbondsbestuurder maakt
Jongerius zich druk over oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt.
Nederland heeft 1 miljoen zelfstandige ondernemers die onder druk
staan door Europese regels. “Deze hardwerkende ondernemers
moeten we beschermen”, concludeerde Jongerius.

◄ Europarlementariër Paul Tang benadrukt dat de ambities van politiek Europa niet meer aansluiten bij de
verwachtingen van de inwoners van Europa. “De mensen willen aandacht voor veiligheid en vrijheid, terwijl
Europa zich te veel richt op financiële regelgeving.”

<<< vorige <<<
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De nieuw op te stellen omgevingsvisie heeft gevolgen voor de natuur en landbouwsector. Daarom hecht de
PvdA heel veel waarde aan een open discussie met de burgers. Behalve praten met de mienskip riep de PvdA
ook op de natuur beter te beschermen. Zo vroeg de PvdA de provincie meer te doen tegen zwerfaval en de
zogenaamde plastic soep in het Waddengebied.

Natuur & Landbouw
Inzet op duurzame landbouw
De provincie moet vaart maken met het beleid voor duurzame
landbouw. Die oproep deden de Staten begin november op initiatief
van de PvdA. Het huidige provinciale landbouwbeleid biedt totaal
geen duidelijkheid over de toekomst van de landbouwsector en de
inzet op duurzame landbouw. Eerder sprak de PvdA al met LTO Noord
over het onderwerp. “We moatte de lânbousektor yn syn ‘kracht’
sette”, zei Douwe Hoogland tijdens een gezamenlijk werkbezoek.
Over het belang van duurzaam ‘boeren’ was men het snel eens,
maar het kostenplaatje dat ermee samengaat blijft een heikel punt.
Tevens wilden Hetty Janssen en Douwe Hoogland in juli weten in
welke gebieden inwoners gezondheidsrisico’s lopen door intensieve
veehouderijen in de buurt.
‘Snelle voortgang veenweidepilots’
De PvdA vroeg het college eind juni om meer voortvarendheid en
proactiviteit te tonen in de aanpak van de Friese veenweidepilots.
Het karakteristieke veenweidegebied verdwijnt langzaam maar
zeker en de pilots zijn bedoeld om dit tegen te gaan. Het college
deed het voorstel om de budgetten over te hevelen naar de regio’s,
wat de aanpak volgens de PvdA verder zou vertragen. Tjerk Voigt

<<< vorige <<<

noemde het onwenselijk dat de provincie de aanpak daarmee
vertraagd en de „directe regie” uithanden geeft. Hij probeerde met
een amendement de financiering en uitvoering van de pilots in eigen
huis te houden en vertraging te voorkomen. Bij de stemming bleek
hiervoor helaas geen meerderheid.
‘Behoud van ruimtelijke kwaliteit’
Lang bleef het stil rondom de Anita Andriesen Prijs voor ruimtelijke
kwaliteit. Hetty Janssen noemde het teleurstellend dat gedeputeerde
Sander de Rouwe (CDA) zijn belofte om de prijs in stand te houden
niet nakwam. Na klachten van de PvdA reageerde het college dat
de prijs wel weer wordt uitgereikt. Het belang van de oeuvreprijs
is volgens de PvdA dat mensen kennis kunnen maken met de
schoonheid van het Friese landschap. Tjerk Voigt riep vervolgens
op om landschapsmethodiek de ‘Nije Pleats’ breder in te zetten dan
alleen voor het landschappelijk inpassen van stallen en boerderijen.
De PvdA vindt het een waardevol instrument om te werken aan het
behoud van de ruimtelijke kwaliteit van de provincie.
Visotters, boerenlandvogels, ganzen en dassen
Voor verschillende diersoorten kwam de PvdA het afgelopen jaar in
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▲Hoe je de natuur en het Friese landschap kunt behouden en
tegelijkertijd ruimte kunt geven aan landbouw blijft voor de PvdA
een belangrijke aandachtspunt.
actie. Zo vroeg Hetty Janssen gedeputeerde Johannes Kramer (FNP)
de visotter beter te beschermen tegen vissersfuiken. Ook riep de
PvdA op de stand van boerenlandvogels, zoals de kievit en grutto,
te stimuleren. Over het ganzenprobleem zei Hetty Janssen dat het
in EU-verband bekeken moet worden. De PvdA blijft voorstander
van het plan om ganzen vier maanden winterrust te gunnen. Bij
de behandeling van de wet natuurbescherming vroeg de PvdA
aandacht voor overlast door dassen. Op de vraag of de das op de
vrijstellingslijst voor beschermde diersoorten thuishoort, reageerde
Kramer positief.
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Weidevogelsafari in De Lytse Deelen
Een weidevogelsafari door het Friese platteland. Genieten van de
rust, het kruidenrijke landschap, het geluid van een overvliegende
wulp en het zacht gegraas van blaarkoppen. Wanda Ottens en
andere Statenleden werden begin juni op de boerenkar van Sjoerd
en Janna Miedema uit Haskerdiken gehesen en uitgebreid bijgepraat
over kansen en uitdagingen van het biologisch boeren. De aanleiding
voor deze excursie waren verschillende confrontaties in Provinciale
Staten over het nut en de noodzaak van biologisch boeren en
natuurinclusieve landbouw. De PvdA is van mening dat landbouw en
natuur dicht bij elkaar horen te liggen.
►Biologisch boer Sjoerd Miedema (links) vertelt dat de politiek
meer verantwoordelijkheid moet nemen op het gebied van natuur
en landbouw.

◄ Vanaf de boerenkar luistert Wanda Ottens aandachtig naar de wijze waarop Miedema, met aandacht voor
weidevogels en biodiversiteit, zijn vak bedrijft.

<<< vorige <<<
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PvdA foar Fryslân (deel 1)
Als ‘PvdA foar Fryslân’ brachten we ook in 2016 weer verschillende
werkbezoeken aan lokale afdelingen en organisaties. Door de hele
provincie bekeken onze politici bijzondere projecten en bespraken
ze lokale successen en problemen. Een kleine impressie.
►Met de klok mee. Foto 1: De Felt Beehive, boegbeeld voor LF2018project ‘Silence of the Bees’, stond centraal bij het bezoek aan
De Kruidhof in Buitenpost / Foto 2 & 3: Een wandeling door het
havengebied liet zien dat Harlingen ‘drijft’ op het toerisme en de vele
havenactiviteiten / Foto 4 & 5: Op natuurcamping ‘It Dreamlân’ en
tijdens een vaartocht werd duidelijk dat Kollumerland grote ambities
heeft op het gebied van recreatie.

<<< vorige <<<
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“Kom op Henk Kamp, als je het wilt kan het best.” De PvdA protesteerde ook in 2016 volop tegen nieuwe en
bestaande gasboringen. Het sneller beschikbaar maken van duurzame energie is een veel beter alternatief.
Tegelijk stimuleerde de PvdA energiebesparing. Onder het motto ‘As lêste derút? Doch dan it ljocht út!’ deed de
PvdA het voorstel om op het provinciehuis mensen te motiveren bij vertrek het licht uit te doen.

Milieu
Gezondheid Harlingers voorop
Het rapport van milieudeskundige Johan Vollenbroek wond er in
februari geen doekjes om. De door de REC in oktober gemeten te
hoge dioxine-uitstoot zou bij calamiteiten zo weer kunnen gebeuren.
De PvdA vindt dat de verantwoordelijkheid voor de uitstoot vooral
bij Omrin ligt en vroeg daarom hoe Omrin dit probleem op korte
termijn gaat oplossen. “De gezondheid van de mensen in Harlingen
gaat boven de bedrijfsbelangen van de REC”, aldus Hetty Janssen.
De PvdA riep de REC op te investeren op het gebied van veiligheid
en de kwaliteit van het milieu. “We willen niet een REC die zich op zo
goedkoop mogelijke wijze houdt aan de minimum wettelijke eisen.”
‘Steun de dorpsmolens’
Verduurzaming van onderop is cruciaal. Het gebrek aan aandacht
voor dorpsmolens bij het provinciaal bestuur getuigt, volgens de
PvdA, dan ook van weinig inlevingsvermogen. Douwe Hoogland deed
in juni de oproep om het lokale draagvlak voor duurzame initiatieven
te koesteren en te steunen. De PvdA vindt de dorpsmolen van
Reduzum een goed voorbeeld van dit ‘mienskipszin’. Dat het college
uiteindelijk ‘nee’ zei tegen deze dorpsmolen noemde Hoogland „van
de gekke”. “De Reduzumer dorpsmolen is een visitekaartje voor
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onze provincie. Het laat zien hoe actief Friese dorpen bezig zijn met
het realiseren van duurzame energie.”
‘Geen boringen naar olie, gas en zout’
De strijd tegen boringen op Fries grondgebied zette de PvdA het
afgelopen jaar stevig door. Het manifest dat de provincie in april
samen met de Friese gemeenten in Den Haag aanboden, noemde
Hetty Janssen teleurstellend. Het miste overtuigingskracht. “Het
beeld kan ontstaan dat we als provincie geen bezwaar hebben
tegen gaswinning.” Janssen stelde vervolgens vragen over het
onaangekondigd affakkelen van gassen en geluidsoverlast bij de
boorlocatie van de NAM in Moddergat. Begin juni werd iedereen
opgeschrikt door het besluit om proefboringen uit te voeren in
beschermd natuurgebied bij Schiermonnikoog. De PvdA vroeg
gedeputeerde Michiel Schrier (SP) direct om opheldering, om
later een motie in te dienen tegen olie-, gas- en zoutwinning in het
Waddengebied. Ook een amendement tegen schaliegaswinning en
fracking behaalde een ruime meerderheid.
Ambitieuze plannen duurzame energie
De PvdA is blij met de ambitieuze plannen van de provincie op het
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▲Met windinitiatief ‘Mei-inoar foar de Wyn’ bekeek de PvdA in
Pingjum een mogelijke locatie voor windmolens bij de Kop van de
Afsluitdijk.
gebied van duurzame energie. Wel kwam de PvdA als aanvulling met
voorstellen om innovatie, lokale initiateven en realiteitszin beter te
waarborgen. Een energiemix, bestaande uit verschillende duurzame
energiebronnen, vindt de PvdA erg belangrijk. Bij de debatten over
de windparken Nij Hiddum Houw en Windpark Fryslân hamerden
Douwe Hoogland en Remco van Maurik erop dat er goed keken moet
worden onder welke voorwaarden de windmolens geplaatst worden.
“De winst moet ten goede komen aan heel Fryslân.” Tevens zei Van
Maurik dat er over Windpark Fryslân nog veel opheldering nodig is
over het financiële rendement en enkele technische criteria.
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‘Laat Fryslân niet zakken’
De protestmanifestatie ‘Laat Fryslân niet zakken’ tegen gaswinning in
Fryslân was eind mei een groot succes. De PvdA was in Oppenhuizen
als één van de organiserende partijen prominent aanwezig. Hetty
Janssen pleitte tijdens de demonstratie voor meer inzet op duurzame
energie. De protestmars die volgde eindigde bij de lokale boorlocatie
van gaswinbedrijf Vermilion. Met spandoeken liepen Hetty Janssen,
Remco van Maurik en Douwe Hoogland richting de boorlocatie, met in
hun kielzog bijna 200 demonstranten. De protestmars was populair
bij zowel betrokken politici als bezorgde burgers. De meegebrachte
spandoeken werden aan het hekwerk van de boorlocatie bevestigd.
’s Avonds bleken de zorgvuldig vastgemaakte protestuitingen helaas
alweer verdwenen.

▲Een langgerekt, bontgekleurd gezelschap liep door de straten van Top en Twel. Een gezamenlijk protest
van ongeruste burgers, belangenorganisaties en politieke partijen. Een duurzame, gasvrije provincie, dat is
waar de PvdA voor blijft strijden.

<<< vorige <<<
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Van het nakomen van beloftes bij de herinrichting rondom de N381 bij Donkerbroek tot een uitgebreid onderzoek
naar de Friese vaarwegen en binnenhavens. De PvdA was het afgelopen jaar zeer actief op verkeersgebied.
Centraal stond de oplevering van De Centrale As. Jarenlang is er keihard aan gewerkt. Misstanden op het gebied
van veiligheid, gezondheid en uitbetaling maakten de opening een stuk minder feestelijk dan gehoopt.

Verkeer & Vervoer
Innovatief OV op het platteland
Al vele jaren is het openbaar vervoer in het Friese landelijke gebied
een punt van aandacht, maar veel schot lijkt er niet in te zitten. De
PvdA denkt dat een vervoersmodel waarbij het openbaar vervoer
vanuit een centrale regiekamer wordt gecoördineerd succesvol kan
zijn. Wanda Ottens vroeg gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) in
augustus om een plan van aanpak en om er op korte termijn met
Provinciale Staten over in de discussie te gaan. De PvdA gaf Kramer
in november de aanvullende opdracht om treinen altijd goed aan te
laten sluiten op de bussen en veerdiensten. “We zijn van mening dat
reizigers snel en soepel van a naar b moeten kunnen reizen, zonder
onnodige wachttijden”, aldus Ottens.
Aanpak misstanden De Centrale As
Toen vakbond FNV in juni bekend maakte dat zij misstanden had
geconstateerd bij de aanleg van De Centrale As ondernam de PvdA
direct actie. Statenleden en Kamerleden riepen gedeputeerde
Sietske Poepjes (CDA) en minister Asscher op het matje. Ze vroegen
opheldering en riepen op de misstanden, waaronder onderbetaling
en schijnconstructies, zo snel mogelijk op te lossen. Wat volgde was
een gedeputeerde die om de misstanden heen praatte en alleen
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beloofde een onderzoek in te stellen. De PvdA vond het onacceptabel
dat er voor de jaarwisseling geen duidelijkheid kwam. “De provincie
is als opdrachtgever eindverantwoordelijk voor de aanleg. Als er ook
maar enige vermoedens van misstanden zijn, moet de gedeputeerde
daar bovenop zitten,” zei Remco van Maurik.
‘Alle gevaarlijke oversteekplekken veilig’
Volgens de PvdA is het aantal plekken waar fietsers, voetgangers en
schoolgaande kinderen onveilig moeten oversteken veel te hoog en
mag een hogere ambitie verwacht worden van een college die haar
verkeersveiligheidsprogramma ‘de wei nei nul’ noemt. Wanda Ottens
pleitte daarom in juni voor het binnen vier jaar veilig maken van alle
onveilige oversteekplekken door lokaal maatwerk en samenwerking
met omwonenden. “Juist door goed te luisteren naar de lokale
bevolking en op een creatieve manier maatwerk te leveren kunnen
grote en vaak dure ingrepen voorkomen worden.” De PvdA deed het
voorstel om het veilig maken van de oversteken te betalen uit de pot
van mee- en tegenvallers van de infrastructurele projecten.
‘Recht op duidelijkheid Drachtsteraquaduct’
Een ezel stoot zich normaal niet twee keer aan dezelfde steen. Toch
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▲De PvdA riep gedeputeerde Poepjes meerdere keren op: ‘Wees
een goede werkgever, los de problemen bij De Centrale As op.’
stond de provincie in februari opnieuw voor grote problemen bij de
aanleg van het Drachtsteraquaduct in Leeuwarden. De naastgelegen
brug verzakte en er waren meningsverschillen met de aannemer.
De PvdA vroeg openheid van zaken. “Het mag niet zo zijn dat het
werk jarenlang blijft duren en dat de omwonenden in onzekerheid
en in de rotzooi achterblijven”, aldus Remco van Maurik en Wanda
Ottens. Ook nadat er meer duidelijkheid kwam over de feitelijke
problemen – lek in de betonvloer, verzakkingen en beschadigde
funderingspalen – bleef de PvdA ongerust over de veiligheid en de
overlast. Uiteindelijk investeerde de provincie 8,5 miljoen euro extra
om het aquaduct eind 2017 klaar te krijgen.
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Sluis Kornwerderzand en De Nieuwe Afsluitdijk stap dichterbij
Een bredere sluis bij Kornwerderzand is belangrijk voor de economie van het volledige Friese westelijke kustgebied.
Wanda Ottens verklaarde in december dat het kansen biedt voor de hele regio en de werkgelegenheid vergroot.” Met
steun vanuit Den Haag is de sluis een stap dichterbij, maar nog zeker geen feit. “De tijd begint langzaam te dringen”,
zei Wanda Ottens. De PvdA riep de gedeputeerde op om in 2017 het nog ontbrekende bedrag zo snel mogelijk veilig te
stellen, zonder het Waddenfonds te plunderen.

▲Bij Kornwerderzand kregen de Statenleden begin maart op locatie uitleg over
het economische belang van een bredere sluis en de ecologische nut en noodzaak
van de vismigratierivier (zie onderstaande impressie).

Over het project De Nieuwe Afsluitdijk en de aanleg van een vismigratierivier, is de PvdA eveneens enthousiast. “De
ecologische verbinding terugbrengen, dat is wat de vismigratierivier doet en dat vinden wij een goed idee”, aldus
Ottens. Door het uitvoeren van projecten op en langs de dijk krijgt de Friese economie en vooral de toeristische sector
een impuls. Het helpt daarnaast bij het ontwikkelen van werk. Het levert naar verwachting 2400 banen op.

<<< vorige <<<
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PvdA foar Fryslân (deel 2)
Als ‘PvdA foar Fryslân’ brachten we ook in 2016 weer verschillende
werkbezoeken aan lokale afdelingen en organisaties. Door de hele
provincie bekeken onze politici bijzondere projecten en bespraken
ze lokale successen en problemen. Een kleine impressie.
►Met de klok mee mee. Foto 1: Jan Ketelaar geeft in de Sluisfabriek in
Drachten een presentatie over zijn metershoge kunstwerk ‘Wachten
op hoog water’ / Foto 2 & 3: Tijdens een rondleiding door Sportstad
Heerenveen werd gesproken over het belang van goed werk, goede
sportvoorzieningen en goed onderwijs / Foto 4 & 5: Op Ameland
brachten de PvdA’ers een bezoek aan het lokale zonnepark en de
herbouwde Sint Clemenskerk.

<<< vorige <<<
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We zijn allemaal gelijk, we zijn allemaal uniek. Met die uitspraak riep de PvdA op coming-out dag op om meer
verzet te bieden tegen discriminatie vanwege geloof, afkomst en geaardheid. Eerder al vocht de PvdA in de
Statenzaal voor het behoud van de steun vanuit de provincie voor de organisaties die discriminatie helpen
voorkomen en de belangen van kwetsbare groepen behartigen.

Zorg & Sociaal beleid
‘Zachte landing, geen afkoopsom’
“Dit lijkt op een afkoopsom.” Hetty Janssen draaide er halverwege
maart niet omheen bij het emotionele debat over het voorstel van
CDA, VVD, FNP en SP om in één keer de nog openstaande provinciale
subsidie voor maatschappelijke organisaties over te maken. Deze
organisaties, zoals Tûmba, COC en Zorgbelang, verloren daarmee
definitief hun steun vanuit het provinciehuis. De PvdA liet tijdens
de discussie duidelijk weten tegen het voorstel te zijn. “Het ‘lokaal
tenzij’-principe was voor ons een belangrijk onderdeel van het
besluit om de sociale taken over te dragen aan de gemeenten”, zei
Janssen. Voor de PvdA is het afkopen van subsidies niet gelijk aan de
zo gewenste ‘zachte landing’ van het sociaal beleid.
Fries Zorgnetwerk
Voor dementerenden die nog thuis wonen vroeg de PvdA aandacht
nadat bekend werd dat TinZ, een netwerk van Friese zorgorganisaties
die mensen met geheugenverlies en dementie ondersteunt, wordt
opgeheven. Marja van der Meer vroeg gedeputeerde Michiel Schrier
(SP) om opheldering. “Een op het oog goed functionerend en
vernieuwend zorgnetwerk waar cliënten en zorgverleners positief
over zijn moet je koesteren.” Van der Meer noemde de ontstane
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onrust ,,zorgelijk” en zei duidelijkheid te verwachtten van het
college over ,,het belang van de persoonlijke ondersteuning van
mensen met dementie en hun naasten”. Volgens de PvdA hebben
juist dementeerden in hun thuissituatie veel baat bij een fijnmazig
netwerk van zorgprofessionals.
‘Stimuleer tolerantie’
PvdA deed in het najaar, samen met D66 en GrienLinks, de oproep aan
de provincie Fryslân om zich als ‘regenboogprovincie’ aan te sluiten
bij 42 gemeenten, waaronder Leeuwarden en Súdwest Fryslân, en
de provincie Drenthe. “De provincie is toe aan een regenboogbeleid.
Een beleid dat solidariteit en tolerantie stimuleert”, zei Remco van
Maurik. De oppositiepartijen verzochten de provincie meer te doen
tegen discriminatie vanwege seksuele geaardheid, geloof en afkomst
en acceptatie en emancipatie te bevorderen. Om de strijd voor
gelijkwaardigheid kracht bij te zetten wilden ze de regenboogvlag
jaarlijks op het provinciehuis laten wapperen. De stemuitslag bleek
teleurstellend, Fryslân wordt voorlopig geen regenboogprovincie.
Positieve gezondheid
De PvdA wil dat de vitaliteit van de Friese bevolking meer aandacht
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▲Op het provinciehuis deelde PvdA samen met D66 en GrienLinks
regenboogtaart uit om hun motie voor een Fries ‘regenboogbeleid’
onder de aandacht te brengen.
krijgt. Daarom vroeg Marja van der Meer meerdere malen aandacht
voor positieve gezondheid. “We zien steeds meer dat ouderen en
jongeren zich eenzaam of buitengesloten voelen. Bij positieve
gezondheid draait het niet alleen om iemands lichamelijke vitaliteit
en levensstijl, maar ook vooral om levensgeluk en sociale contacten.”
De provincie kan volgens de PvdA helpen een gezonde leefomgeving
te creëren die helpt om de positieve gezondheid onder de Friezen
te stimuleren. Voorlichting over een gezonde levensstijl begint bij
de allerjongsten. Daarom pleitte de PvdA voor een vervolg van het
gymnastiekproject van Sport Fryslân.
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‘Wie van de drie’
Statenleden Wanda Ottens en Remco van Maurik deden op
coming-out dag mee aan een gastles over discriminatie van COC
Friesland en Tûmba op AOC Terra in Wolvega. Samen met een
vmbo 4-klas speelde Wanda het spel ‘Wie van de drie’ (zie foto).
De leerlingen moesten raden wie van de drie ‘Brenda’s’ lesbienne
was. Het resulteerde in een open en eerlijk vraag-antwoordspel
over discriminatie, diversiteit en uit-de-kast-komen. Spelenderwijs
konden de leerlingen vragen stellen over homoseksualiteit en de
acceptatie ervan. Na afloop van het spel ontbrandde er een kleine
discussie in de klas. Open en eerlijk, maar met respect, werd het
gebruik van ‘homo’ als scheldwoord besproken. Ook werd duidelijk
dat de leerlingen verschillende gevoelens en gedachten hadden
over het aantal homoseksuelen op school.

◄ Sommige leerlingen stelden doorsnee vragen zoals ,,hoe heette je eerste vriendinnetje?” en ,,hoe ziet je
favoriete date eruit?”. Anderen hadden meer diepgravende vragen zoals ,,ben je wel eens uitgescholden op
straat?” en ,,hoe reageerde je familie toen je het vertelde?”.

<<< vorige <<<
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Ek op it mêd fan de Fryske taal en kultuer barde der genôch it ôfrûne jier. Sa diene Marja van der Meer en Hetty
Janssen de oprop oan deputearre Sietske Poepjes oft hja har mei wat mear elan ynsette woe foar LjouwertFryslân 2018. Ek drige de útferkiezing fan de earste ‘Dichter fan Fryslân’ yn it slop te reitsjen. As inisjatyfnimmer
rôp de PvdA tegearre mei D66 op om de organisaasje oan Keunstkring Gaasterlân oer te litten.

Fryske Taal, Cultuur & Sport
‘Lokale initiatieven verdienen steun’
Bij de behandeling van het nieuwe Friese cultuurbeleid presenteerde
de PvdA een ‘meitinker’ met voorstellen. Hierin vroeg de PvdA voor
meer duidelijkheid en continuïteit voor Friese evenementen en
festivals. Het voornemen van het college om de besluitvorming
over het cultuurbeleid tot na de zomer uit te stellen vond de PvdA
onacceptabel. “Friese verenigingen en musea raken financieel
en organisatorisch in de problemen door het uitstel”, verklaarde
fractievoorzitter Remco van Maurik. Bij de uiteindelijke behandeling
pleitte Marja van der Meer voor meer steun aan lokale initiatieven.
“Door kleine initiatieven in dorpen en wijken een bijdrage te geven,
krijgen ze het soms zo nodige steuntje in de rug.”
Meer geld Fries Museum en Belvédère
De PvdA riep eind februari op om het budget van het Fries Museum
met 150.000 euro te verhogen. “It is mei sizzen net te dwaan”,
reageerde Marja van der Meer over de hoge ambities van de
provincie voor het Fries Museum. “As it kolleezje echt wol dat it Fries
Museum de ambysje fan 100.000 besikers per jier hellet, dan moat de
deputearre net benaud wêze en de beurs lûke.” Ook streed de PvdA
voor steun voor museum Belvédère. Het bestuur van het museum
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in Oranjewoud vreesde de deuren te moeten sluiten en stuurde
Provinciale Staten een brandbrief. Belvédère ontving uiteindelijk
50.000 euro steun. Een voorstel van de PvdA en D66 om meer geld
vrij te maken behaalde helaas geen meerderheid.
Zelfstandige Omrop Fryslân
Vrijwel het hele jaar was het spannend rondom Omrop Fryslân. Het
begon positief, gedeputeerde Sietske Poepjes gaf de PvdA gelijk en
deed de toezegging dat Omrop Fryslân vanaf 2017 een „substantieel
en structureel” bedrag krijgt. Daarmee krabbelde ze terug op haar
uitspraak van eind 2015 dat een eigen bijdrage vanuit de provincie
onverstandig was. Marja van der Meer bleef zich vervolgens inzetten
voor de zelfstandigheid van de regionale omroep. Zo deed de PvdA
in december de oproep om de subsidie voor Omrop Fryslân in te
zetten voor brede, kwalitatieve programma’s en ter versterking van
de redacties. “Goede programma’s kinne allinnich mar makke wurde
troch goede redaksjes”, zei Van der Meer in het debat.
Nieuw zwembad in Drachten
Op het gebied van sport was de aandacht vooral gericht op
zwembad ‘De Welle’ in Drachten. De PvdA sprak zich uit voor een
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▲Statenleden Marja van der Meer, Tjerk Voigt en Hetty Janssen
(v.l.n.r.) gingen begin maart in gesprek met Tryater over de toekomst
van meertalig theater en hun ambities voor LF2018.
nieuw topsporttrainingsbad. Voor de realisatie van het gewenste
vijftigmeterzwembad was volgens Marja van der Meer een duidelijk
plan nodig. Ze pleitte voor een gezamenlijke lobby van de provincie
en de gemeente Smallingerland richting sportkoepel NOC*NSF.
Ondanks dat veel partijen voorstander zijn van een nieuw zwembad
bleef het rondom het starten van een actieve lobby lang spannend.
Omdat de stemmen in eerste instantie staakten op 20 voor en
20 tegen, werd het voorstel in november opnieuw in stemming
gebracht. Spijtig genoeg behaalde het toen net geen meerderheid.
Wordt vervolgd.
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Marja van der Meer ‘back to school’
Statenlid Marja van der Meer gaf op 16 december een gastles op
het Piter Jelles !mpulse in Leeuwarden. Tijdens de les, die volledig
werd georganiseerd door havo-4-leerlingen, werd er gesproken over
politiek, de aankomende verkiezingen en de PvdA als partij. Marja
vertelde over haar „uit de hand gelopen hobby” als politicus en de
rol van Provinciale Staten in het Nederlandse politieke bestel. De
klas, met daarin 33 leerlingen, luisterde bijna twee uur aandachtig
naar Marja’s verhaal. Ook stelden ze volop vragen aan. Zo was er een
havist die graag wilde weten wat de verkiezing van Lodewijk Asscher
als PvdA-lijsttrekker betekent voor de koers van de partij. Al met al
een bijzonder leuke en leerzame ochtend.

◄ Enkele leerlingen willen graag van Marja van der Meer weten wat het verschil is tussen oppositie en
coalitie voeren en wat dit voor gevolgen heeft voor de invloed van een politieke partij.

<<< vorige <<<
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Statenleden
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Fractiebureau

REMCO VAN MAURIK
Fractievoorzitter

ROEL DE JONG
Statenlid

TJERK VOIGT
Statenlid

Woordvoerder financiën,
bestuur & veiligheid

Woordvoerder economie,
recreatie & toerisme

Woordvoerder Wadden,
ruimte & wonen

T: 06 – 10 92 07 56
E: r.vanmaurik@fryslan.frl

T: 06 – 46 17 30 32
E: roel.dejong@fryslan.frl

T: 06 – 22 14 83 89
E: t.voigt@fryslan.frl

DOUWE HOOGLAND
Vicefractievoorzitter

WANDA OTTENS
Statenlid

HARRY BALGOBIND
Commissielid

Woordvoerder streekagenda’s,
duurzame dorpen & windenergie

Woordvoerder water,
verkeer & vervoer

T: 06 – 20 53 31 78
E: d.hoogland@fryslan.frl

T: 06 – 24 30 01 84
E: w.ottens@fryslan.frl

Portefeuilles Europa, duurzaamheid,
milieu, landbouw, natuur, duurzame
dorpen, streekagenda’s & windenergie

HETTY JANSSEN
Statenlid

MARJA VAN DER MEER
Statenlid

Woordvoerder duurzaamheid,
milieu, landbouw & natuur

Woordvoerder sociaal beleid & zorg,
cultuur, taal, sport & onderwijs

T: 06 – 53 74 95 15
E: h.janssen@fryslan.frl

T: 06 – 21 60 82 21
E: marja.vandermeer@fryslan.frl

T: 06 – 21 43 00 11
E: h.balgobind@fryslan.frl

PARTIJ VAN DE ARBEID
STEATEFRAKSJE FRYSLÂN
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden
T: 058 – 29 25 799
E: pvda@fryslan.frl
www.pvda.frl
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twitter.com/pvdafryslan
facebook.com/pvdafryslan
youtube.com/pvdafryslanofficial
flickr.com/pvdafryslanofficial

>>> colofon >>>

ALGEMEEN • ECONOMIE & WATER • NATUUR & LANDBOUW • MILIEU • VERKEER & VERVOER • ZORG & SOCIAAL BELEID • FRYSKE TAAL, CULTUUR & SPORT

Colofon
Tekst en vormgeving: Partij van de Arbeid Fryslân.
Foto’s: De Nieuwe Afsluitdijk / Provinsje Fryslân (vismigratierivier, p. 13),
Partij van de Arbeid Fryslân (overige foto’s).
Vaker nieuws over de PvdA Steatefraksje ontvangen? Meld je dan aan voor
onze nieuwsbrief op fryslan.pvda.nl/blijf-op-de-hoogte
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