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<<<  vorige  <<<

Voorwoord

Vorig jaar eindigde ik met „oppositie voeren, het begint leuk te 
worden”. En dat was het dit jaar zeker. We varen onze eigen rode 
koers. In dit jaarverslag is te lezen wat we in 2017 allemaal deden. 
Laat ik alvast een paar hoogtepunten noemen. In mei vorig jaar 
organiseerden we samen met de SP en GrienLinks een ‘duurzame 
dorpen’ bijeenkomst. We hoorden daar dat veel initiatieven hetzelfde 
probleem ervaren: er is geen meerjarige financiële ondersteuning. 
Door een motie van ons wordt dit probleem opgelost. 

Het gaat ons nu veel te langzaam om de sociale woningen duurzaam 
te maken. Duurzame en betaalbare woningen voor iedereen, dat kan 
en moet sneller. Ook hiervoor hebben we verschillende voorstellen 
gedaan. Snel internet toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Al 
jaren willen wij dat de provincie zich hiervoor inspant en de kabels 
zo snel mogelijk in de grond legt. Gelukkig gaat Kabelnoord hier 
vanaf dit jaar mee aan de slag.

We zien de veenweide verdrogen. Samen met andere partijen roepen 
we op tot actie. Er gebeurt te weinig om de veenweide te behouden 
voor de toekomst. Volgens ons kan een volledige grondgebonden 
landbouw hierbij helpen. Met positieve energie gaan we in 2018 
door om Fryslân duurzamer en socialer te maken.
 
REMCO VAN MAURIK
Fractievoorzitter PvdA Steatefraksje
Maart 2018
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“Als Rijksdame gaan we u missen”. “Wij zien uw komst als een geschenk”. Douwe Hoogland sprak mooie 
woorden bij het vertrek van waarnemend commissaris Joan Leemhuis-Stout en de installatie van Arno Brok. 
Harder en scherper waren de woorden van de Steatefraksje richting de gedeputeerdenbankjes. “Het is aan onze 
gedeputeerden om boerenslimheid te tonen en geld met geld en werk met werk te maken.”

<<<  vorige  <<<

Zichtbaarder en ambitieuzer
“Wat we missen is de ambitie om te vernieuwen.” Dat zei Remco van 
Maurik bij de algemene beschouwingen voorafgaand aan het debat 
over de provinciale plannen voor 2018, de Kadernota. Volgens de 
PvdA moeten de plannen zichtbaarder en ambitieuzer. Van Maurik 
benadrukte dat het niet gaat om het uitgeven van geld, maar om het 
„tonen van visie en het stellen van doelen”. De PvdA was wel blij 
dat Gedeputeerde Staten goed had geluisterd naar de voorstellen 
die de Steatefraksje het afgelopen jaar indiende. Zo pleitte de PvdA 
voor meer inzet voor slim zelfstandig wonen, een betere aansluiting 
tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt en het aanjagen van de 
effecten van Culturele Hoofdstad.

Regeerakkoord biedt kansen
We moeten niet afwachten, we moeten actie ondernemen. Als 
reactie op het landelijke regeerakkoord deed de PvdA de oproep aan 
collega-Statenleden om Den Haag naar Fryslân te halen. “Hoewel 
het onduidelijk is hoe het geld precies verdeeld wordt, biedt het 
kansen”, liet Remco van Maurik weten. Voor de topsectoren water 
en duurzaamheid, maar ook om de schade door gasboringen 
te beperken en de Waddenzee te beschermen. Over de Friese 

duurzaamheidsambities was Van Maurik stellig: “Onze ambities 
liggen duidelijk hoger dan de Haagse.” Hij adviseerde om de nieuwe 
minister van klimaat ook minister van landbouw te maken. “Dan zijn 
onze klimaatambities en duurzame landbouw binnen handbereik.”

Kennismaking met Arno Brok
In Nijeholtwolde maakte commissaris van de Koning Arno Brok 
afgelopen maart kennis met de Steatefraksje. Hij zei uit te kijken 
naar een succesvolle samenwerking en verklaarde een brug te willen 
slaan tussen college- en niet-collegepartijen. De kennismaking 
vond plaats op de boerderij van Wilco de Jong. Een locatie die de 
PvdA specifiek uitkoos. Remco van Maurik en Douwe Hoogland 
verklaarden dat er in de agrarische wereld veel gebeurt en dat jonge 
boeren de toekomst zijn. “Wy ha boeren nêdich dy’t yn ferbining 
stean mei de natuer en de omjouwing.” Na een rondleiding door 
de stallen namen Brok en de Statenleden ruim de tijd om elkaar 
persoonlijk te leren kennen.

Jongeren geven advies
De PvdA stemde op 24 mei met enthousiasme in met het oprichten 
van een Friese JeugdAdviesRaad (FJAR). Tjerk Voigt sprak de 

ambitie uit om alle jongeren „eenmaal in hun schoolcarrière het 
provinciehuis te laten bezoeken en kennis te laten maken met de 
politiek”. Alle initiatieven en experimenten om jongeren meer en 
beter te betrekken bij democratische besluitvorming juicht de PvdA 
van harte toe. Voigt: “De FJAR kan een positieve bijdrage leveren 
door te laten zien hoe belangrijk en waardevol democratie en 
democratische besluitvorming is.” Voor de PvdA is het belangrijk 
dat jongeren van zowel de middelbare school als het mbo-onderwijs 
betrokken worden en daadwerkelijk invloed hebben. 

>>>  volgende  >>>

Algemeen

▲De FJAR werd in juli officieel geïnstalleerd door commissaris van 
de Koning Arno Brok. De Steatefraksje was mede-indiener van het 
initiatief.
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Verjonging

Edou Hamstra (1994) uit Leeuwarden is eind november officieel 
beëdigd als commissielid en eerste opvolger voor de PvdA. 
Hiervoor was zij actief bij het landelijke bestuur van de Jonge 
Socialisten. Momenteel is zij bezig met het afronden van haar studie 
Bestuurskunde aan de Thorbecke Academie (NHL Hogeschool). 
Hamstra stond als dertiende op de kandidatenlijst. Ze volgde Harry 
Balgobind uit Drachten op als commissielid. Hijzelf promoveerde per 
1 mei 2017 tot lid van de Friese Provinciale Staten. Dit na het vertrek 
van Marja van der Meer. Van der Meer kon haar nieuw verkregen 
functie als griffier bij de gemeente Schiermonnikoog helaas niet 
combineren met haar Statenlidmaatschap.

▲Op de vraag wat ze het liefst morgen wil realiseren zei Edou Hamstra bij haar installatie: “Dat jongeren 
Fryslân niet meer verlaten vanwege het gebrek aan kansen op een baan die aansluiten op de opleiding.”

▼Marja van der Meer zei bij haar afscheid: “Ik sjoch mei in protte 
wille werom op myn tiid as Steatelid, mar nij 10 jier yn’e polityk bin 
ik ta oan dizze nije útdaging.”
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“Er is geld niet uitgegeven aan de doelen die we wel willen bereiken.” Remco van Maurik toonde in mei aan dat 
de provincie ruim 20 miljoen euro niet had geïnvesteerd. Een gemiste kans, vond de Steatefraksje. Met succes 
zorgde de PvdA ervoor dat er meer onderzoek komt naar het effect van de Friese ambities, maatregelen en 
acties op het gebied van onze economie. 

<<<  vorige  <<<

‘Wit’ en ‘grijs’ internet
Kabelnoord staat op het punt om te beginnen met het aansluiten van 
de meest onrendabele adressen, het zogenoemde ‘witte’ gebied. 
Maar met de ‘grijze’ adressen, huizen die wel internet hebben maar 
geen glasvezel, wordt nog gewacht. De PvdA deed in november 
de oproep om de aanleg van ‘wit’ en ‘grijs’ te combineren. Over 
de aansluitkosten zei de Steatefraksje dit jaar: “Wij willen zoveel 
mogelijk huishoudens, zo goedkoop mogelijk aansluiten op snel 
internet.” De PvdA pleitte voor aansluitkosten van 15 euro per 
maand.

Brede circulaire economie
Zorgen dat we onze grondstoffen niet uitputten. Zorgen dat we het 
milieu niet langer vervuilen. Dat zijn voor de PvdA de belangrijkste 
doelen wat betreft circulaire economie. Roel de Jong sprak in juni 
over „maatskiplike ferantwurdlikens” als aanvulling op de kansen 
die het biedt op het gebied van werkgelegenheid en onze economie. 
De PvdA is van mening dat ‘circulaire economie’ veel breder is 
dan een enkel beleidsveld. Het hangt samen met allerlei sectoren 
waaronder landbouw, milieu, handel, innovatie, duurzaamheid en 
onderwijs.

Recht om uit te dagen
Burgers die overheidstaken overnemen. Sinds september is Fryslân 
de eerste provincie die het recht om uit te dagen breed toepast. De 
PvdA is groot voorstander van dit recht. Tijdens het debat pleitte 
Remco van Maurik ervoor om zo weinig mogelijk voorwaarden te 
stellen. “Het gaat er niet om of het goedkoper kan. Commerciële 
belangen mogen maatschappelijke initiatieven niet in de weg 
staan.” Het draait volgens de Steatefraksje om de maatschappelijke 
meerwaarde en niet om het geld. “Wij in plaats van zij”, vatte Van 
Maurik samen.

Friese ontwikkelingsmaatschappij
“Foar ús hie it net hoecht.” Roel de Jong wond er geen doekjes om 
bij het debat over de Friese ontwikkelingsmaatschappij (FOM). Het 
effect en de meerwaarde van het fonds, dat innovatie, export en 
internationaal ondernemen moet stimuleren, is volgens de PvdA 
verre van bewezen. “Op it stuit is noch mar ien ding wis: dat it ús 
nochris 16 miljoen euro kostet.” Omdat gedeputeerde Sander de 
Rouwe (CDA) weigerde duurzaamheid en circulair ondernemen 
expliciet op te nemen in het investeringsreglement, stemde de PvdA 
tegen de oprichting van de FOM. 

Successen bij begroting
De PvdA kijkt tevreden terug op het debat over de provinciale 
begroting 2018. Met succes diende de Steatefraksje voorstellen in 
om concrete ambities neer te zetten. Zo moet het provinciebestuur 
zich keihard inzetten om de kansen uit het landelijk regeerakkoord 
optimaal te benutten. Ook komen er meetbare doelen voor de 
overgang naar grondgebonden landbouw. Tijdens LF2018 zal 
verder onderzocht worden welke projecten succesvol zijn en 
voortgang verdienen. Als laatste komt er geld om lokale teelt en 
voedselveiligheid te stimuleren.

>>>  volgende  >>>

Financiën & Economie

▲ De Steatefraksje verwacht dat de Friese mienskip veel taken van 
het provinciehuis over gaat nemen, nu zij het ‘recht om uit te dagen’ 
hebben.
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Bert Versteeg (1943-2017)

IN MEMORIAM – Op vrijdag 16 juni 2017 overleed onze oud-
fractievoorzitter Bert Versteeg. Sinds 1997 was Versteeg Statenlid 
voor de PvdA. Hij begon zijn fractievoorzitterschap in 2003 met een 
nagenoeg nieuwe ploeg. Bovendien moest de provinciale politiek 
zijn weg vinden in de nieuwe werkelijkheid van het dualisme. 
Versteeg vroeg zich altijd af: wat betekent dit voorstel voor gewone 
mensen. Hij werd politiek gedreven door de sociaaldemocratische 
waarden van spreiding van kennis, macht en inkomen. De PvdA kijkt 
met dankbaarheid en vriendschap terug op zijn inzet. Hij was niet 
alleen een leermeester die de lat hoog legde, maar zorgde ook als 
een vader voor zijn rode familie.

Commissaris van de Koning Arno Brok noemde Versteeg tijdens 
het in memoriam in Provinciale Staten een „bysûnder en markant 
persoan”. “Hy wie as sosjaaldemokraat bysûnder belutsen by 
Fryslân en syn boargers. In tige beflein man en knap dúdlik yn syn 
uteringen. Hy wie in ikoan yn de Fryske polityk.”
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Van het niet behalen van natuurdoelen tot het tegenhouden van een debat over de verdroging van de veenweide. 
Het was een onrustig jaar. Wat de PvdA vooral verbaasde is dat de provincie Fryslân, die de ambitie heeft om de 
mooiste provincie van Nederland te zijn, niet extra wil investeren in dat wat onze provincie zo uniek maakt: de 
weidse, open en waterrijke natuur.

<<<  vorige  <<<

Lokale teelt
Of het nu gaat om groente, aardappelen of fruit, lokale producten 
zijn het beste voor ons milieu. De PvdA wil dat zoveel mogelijk 
Friezen kiezen voor lokaal geteelde en seizoensgebonden producten 
voor hun dagelijkse voedselconsumptie. Daarom deed de PvdA 
bij de begroting het voorstel om het initiatief ‘Eetbaar Fryslân’ 
blijvend te ondersteunen. Met het voorstel, dat een meerderheid 
behaalde, zoekt de Steatefraksje aansluiting bij de gedachte dat 
onze ecologische ‘voetafdruk’ grotendeels veroorzaakt wordt door 
wat we eten.

Duurzame landbouwdeal
Loon naar werken. Na een jaar touwtrekken stond ‘duurzame 
landbouw’ eind juni op de agenda van Provinciale Staten. “We zijn 
heel blij dat de provincie Fryslân de duidelijke keuze maakt dat er 
alleen plaats is voor grondgebonden, natuurinclusieve landbouw”, 
zei Hetty Janssen. De PvdA, die de ambitie heeft om de landbouw 
volledig biologisch te maken, vindt het een stap in de goede richting. 
Om handvaten mee te geven voor een Friese duurzame landbouwdeal 
diende de PvdA een motie in met concrete doelen en resultaten.

Machinaal broeden
De slechte stand van de weidevogels is een signaal dat het niet goed 
gaat met het Friese landschap en de natuur. Dat zei Hetty Janssen in 
november in Provinciale Staten. “Het doel was 10.000 broedparen. 
Als we niets doen dan komen we hooguit op 4.000 paren.” De 
PvdA pleitte voor acties. Als oplossing denkt de Steatefraksje aan 
het uitbreiden van weidevogelkerngebieden. Op langer termijn is 
stoppen met intensieve landbouw en het stimuleren van natuurlijke 
landbouw met kruidenrijk grasland noodzakelijk.

Veenweide: tijd voor actie!
Met de groene partijen uit Provinciale Staten en het Wetterskip 
sloeg de PvdA alarm over de veenweide. “Ruim vijf jaar na de eerste 
besluitvorming, is er nog geen enkel plan ten uitvoer gebracht”, was 
in het voorjaar de gezamenlijke klacht. Een tweede oproep volgde 
in december. “Het willens en wetens laten verdrogen van het veen 
veroorzaakt niet alleen veel CO2-uitstoot, maar ook verzakkende 
huizen door paalrot en verzakkingen van wegen en bruggen, 
verdroging van de natuur en het cultuurhistorisch landschap als 
gevolg. Het is tijd voor actie!”

Geen oplossing ganzenschade
De PvdA stemde vlak voor de zomervakantie tegen de voorgestelde 
aanpak van het ganzenprobleem. De Fryske Guozzenoanpak 2017-
2020 biedt geen oplossing voor de ganzenschade. “Wij missen 
belangrijke zaken zoals de winterrust, aanpassingen in de wijze 
van veehouderij en effectieve verjaagmethoden”, benadrukte 
Hetty Janssen. Het vergoeden van schade blijft de basis van het 
systeem. Dat vindt de PvdA verre van een optimale aanpak. Het 
schadevergoedingssysteem is onhoudbaar, het kost jaarlijks 10 
miljoen euro.

>>>  volgende  >>>

Natuur & Landbouw

▲Het edelhert terug in het Drents-Friese Wold. Omwonenden 
en PvdA zijn positief, LTO Noord helaas niet. Hetty Janssen stelde 
schriftelijke vragen.
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Europese proeftuin

Zorgen zijn er over duurzame landbouw. Den Haag houdt vast 
aan de klassieke vorm van landbouw. Zij vertrouwen erop dat de 
landbouwsector zélf zorgt voor verduurzaming. De PvdA gelooft daar 
niet in. Volgens de Steatefraksje zouden Friese boeren toestemming 
moeten krijgen om bepaalde Europese regels niet te volgen. Zo 
zou er ruimte ontstaan om nieuwe duurzame experimenten uit te 
voeren. De provincie Fryslân moet een Europese proeftuin worden 
voor een duurzamere landbouw, zodat de noodzakelijke overgang 
naar grondgebonden landbouw en meer biodiversiteit versneld kan 
worden. Het voorstel kon in Provinciale Staten op veel steun rekenen.

◄ “Geef boeren meer duidelijkheid en laat niet te snel los.” Die oproep deden agrariër Wilco de Jong (r.) en 
de Steatefraksje richting commissaris van de Koning Arno Brok over de ambitie om duurzame landbouw te 
stimuleren.
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PvdA foar Fryslân (deel 1)

Als ‘PvdA foar Fryslân’ brachten we ook in 2017 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 & 2: “Het dorpshuis is belangrijker dan 
de school.” Ried (Waadhoeke) renoveert met lokale vrijwilligers 
dorpshuis ‘De Rede’. / Foto 3 & 4: Weststellingwerf en Noordwolde 
zijn positief over de sociale ontwikkeling. “Langzaam maar zeker 
gaat het gebied vooruit.” / Foto 5: Bij de scheepswerf van Haiko van 
der Werff (Drachten) vertelt de flamboyante scheepsbouwer over de 
restauratie van Friese skûtsjes.
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Aanhoudende problemen met schijnconstructies, onderbetaling en uitbuiting bij De Centrale As. Lichthinder, 
geluidhinder en zichtbelemmering bij de N381 bij Donkerbroek. Veilige fietspaden en het terugdringen van 
verkeersdoden. Een Friese zienswijze over Lelystad Airport. Op het gebied van verkeer en vervoer was het een 
veelbewogen jaar voor de PvdA.

<<<  vorige  <<<

Maatwerk bij de Skieding
“Een plus op een plus.” Tijdens de discussie over de Skieding 
(N358) verklaarde Wanda Ottens dat de PvdA geen nieuw tracé wil 
maar een drastische aanpak van de huidige weg. Op het gebied van 
verkeersveiligheid en doorstroming is er veel te verbeteren. “We 
willen dat er maatwerk komt in overleg met de aanwonenden”, 
benadrukte Ottens. Dat een volledig nieuwe weg grote gevolgen heeft 
voor het coulisselandschap, was een belangrijke reden om te kiezen 
voor opwaardering van het huidige traject tussen Surhuisterveen en 
de A7.

Duurzaam openbaar vervoer
Een hoge ambitie voor duurzaam openbaar vervoer. Met die missie 
ging Wanda Ottens in september het debat in over de toekomst van 
het Friese ov. “Het is noodzaak om ambitie te tonen. Wij willen een 
schonere wereld, niet langer afhankelijk zijn van vieze brandstoffen.” 
Dat het lef en moed vraagt om met inwoners en organisaties een 
doorbraak te generen is volgens haar zonder twijfel waar. Met een 
goede dosis doorzettingsvermogen slaagde de PvdA erin om de 
provinciale ambities aan te scherpen.

Inkorten buslijnen
De provincie Fryslân wil busvervoerder Arriva tot 2020 de tijd geven 
om experimenten te doen met het openbaar busvervoer. Arriva wil 
proberen om buslijnen in te korten om zo tijdswinst te boeken voor 
andere buslijnen. Wanda Ottens pleitte ervoor om buslijnen alleen 
in te korten bij dorpen waar er draagvlak voor is. “Laat mensen 
meedenken.” Harry Balgobind deed daarnaast de oproep om alle 
bussen in Fryslân rolstoeltoegankelijk te maken. “Of ten minste dat 
er voldaan wordt aan de wettelijke 98 procent.”

Friese mobiliteitscentrale
Provinciale Staten stemde eind januari in met het oprichten van een 
mobiliteitscentrale in Noordoost Fryslân. De PvdA is al jarenlang 
voorstander van dit plan. Wanda Ottens sprak de hoop uit dat de 
pilot een succes wordt zodat het over meer gebieden in de provincie 
uitgerold kan worden. “Op het platteland moet iedereen gebruik 
kunnen maken van het openbaar vervoer.” De mobiliteitscentrale 
heeft als doel om in buitengebieden de bereikbaarheid en 
mobiliteit te verbeteren. Het combineert openbaar vervoer met 
doelgroepenvervoer.

IJzervlechters De Centrale As
Zoals beloofd door wijlen Anita Andriesen, krijgt het gebied rondom 
De Centrale As de ‘plus’ die het verdient. Een motie van de PvdA 
hiervoor kreeg unanieme steun. Meer politieke druk was er nodig 
rond de onderbetaling van ijzervlechters bij de aanleg van de weg. 
“We moeten voorkomen dat de ijzervlechters nog maanden, zo niet 
jaren moeten wachten op hun rechtmatige loon”, zei Remco van 
Maurik in februari. De Steatefraksje vroeg gedeputeerde Sietske 
Poepjes (CDA) de lonen vooruit te betalen, om ze vervolgens te 
vorderen op de aannemers.

>>>  volgende  >>>

▲ Tijdens een bijzonder druk bezochte hoorzitting in Buitenpost, 
lieten de PvdA en alle andere Steatefraksjes zich informeren over de 
problemen en kansen rondom De Skieding.
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Verkeer & Vervoer



<<<  vorige  <<<

Stuurman gezocht

De Friese binnenhavens spelen samen met de zeehaven van Harlingen 
een wezenlijke rol in de Friese economie. Die rol staat of valt met 
bereikbaarheid. Roel de Jong noemde het in maart onbegrijpelijk dat 
de provincie Fryslân investeringen in de beroepsvaarwegen achteloos 
afserveerde. “Het college lijkt geen visie te hebben op de toekomst 
van de beroepsvaart, laat staan op de samenhang met economie 
en werkgelegenheid, veiligheid, duurzaamheid en het scheiden 
van conflicterende ruimtelijke functies.” Beroeps- en recreatievaart 
zitten elkaar, bijvoorbeeld bij Earnewâld en Terherne, in de weg en 
vaarwegen lopen door of langs natuurgebieden. “Gedeputeerde 
Sietske Poepjes moet haar huiswerk doen”, concludeerde De Jong.

>>>  volgende  >>>

◄ Roel de Jong schreef in de open brief ‘Waar is de stuurman op de Friese vaarwegen?’ dat een effectenanalyse 
nodig is om de juiste besluiten te nemen over de toekomst van de beroepsvaart in Fryslân.
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►Tijdens een boottocht op de ‘ms. St. Michaël’ kreeg de PvdA 
uitleg over het waterfront Drachten dat onderdeel is van het project 
‘Oostelijke poort Friese meren’.
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Er is voor gas geen draagvlak meer. De PvdA blijft pleiten voor een snelle overgang naar duurzame energie. 
Kening fan ’e Greide won dit jaar de Anita Andriesenprijs voor ruimtelijke kwaliteit. De Steatefraksje streed de 
afgelopen twee jaar om de prijs opnieuw uit te laten reiken. Eind 2017 was er onrust over afvalverwerker Van 
Gansewinkel. Er zouden geen extra milieucontroles plaatsvinden. De PvdA vroeg opheldering.

Tegen nieuwe gasboringen
De PvdA heeft zich in 2017 opnieuw hard uitgesproken tegen 
nieuwe gasboringen. Zo wilde Hetty Janssen in januari dat 
gedeputeerde Michiel Schrier (SP) „kritischer was richting Den 
Haag” over de bewezen jaarlijkse bodemdaling van vijf centimeter 
onder de Waddenzee. Toen in april bekend werd dat Vermilion bij 
Oppenhuizen mag beginnen met gas boren, was de Steatefraksje 
diep teleurgesteld. In 2016 protesteerde de PvdA nog manmachtig 
tegen deze boorlocatie. Een motie tegen gaswinning boven 
Schiermonnikoog haalde in oktober een meerderheid. “We willen er 
opnieuw alles aan doen om Den Haag te laten weten dat we geen 
gasboringen meer willen in Fryslân”, zei Janssen in het debat. 

Duurzame dorpen
Vrijwel alle lokale initiatieven op het gebied van duurzame energie 
lopen tegen hetzelfde probleem aan: het ontbreken van meerjarige 
ondersteuning. Dit werd duidelijk tijdens een bijeenkomst 
over duurzame dorpen die de PvdA, SP en GrienLinks in juni 
organiseerden in Leeuwarden. Fractievoorzitter Remco van Maurik 
en Tjerk Voigt zagen dat er bij dorpen en wijken een verlangen is 
naar een laagdrempelig adviesloket en een garantiefonds. “Vele 

dorpen en wijken hebben de ambitie om duurzaam te worden en 
zetten mooie initiatieven op. Maar financiering van zonneweiden en 
andere duurzame projecten blijft een probleem.” Met succes loodste 
de PvdA enkele weken later een motie voor een garantiefonds door 
Provinciale Staten. 

‘Grootschalige mestvergisters niet nodig’
De plannen voor mestvergisters schieten als paddenstoelen uit de 
grond. De PvdA stelde in juli vraagtekens bij het nut en de noodzaak 
van grootschalige mestvergisters. Hetty Janssen wees op het feit 
dat de capaciteit van de vergisters vele malen groter is dan de te 
verwerken hoeveelheid mest in Fryslân. “Het verwerken van mest 
tot biogas zou niet nodig moeten zijn, omdat er geen mestoverschot 
is.” Het aanvoeren van mest van buiten de provincie Fryslân draagt, 
volgens de PvdA, verre van bij aan de verduurzaming vanwege het 
grote aantal verkeersbewegingen. Gezien ook de onrust bij burgers 
vroeg de PvdA om de plannen voor de grote co-vergister in Marrum 
te keren.

Friese windparken
Provinciale Staten ging eind april akkoord met het investeren van 

127 miljoen euro in Windpark Fryslân. De PvdA stemde in met het 
voorstel, maar legde wel enkele voorwaarden op tafel over de 
participatie van burgers en de besteding van rendementen. Rondom 
windpark Nij Hiddum Houw, bij de kop van de Afsluitdijk, ontstond 
onrust nadat Dorpsbelang Witmarsum en Hou Friesland Mooi uit 
de omgevingsadviesraad stapten. De PvdA twijfelde sterk of de 
omwonenden daardoor nog wel voldoende vertegenwoordigd waren. 
Douwe Hoogland was kritisch richting gedeputeerde Klaas Kielstra 
(VVD). “Het draagvlak in de omgeving moet zo groot mogelijk zijn. 
Lokaal moeten ze ook profiteren van het windpark.”

Duurzaamheid & Milieu

▲‘Innovatief van gas naar gras.’ Om zich goed te laten informeren 
over biovergisting ging de Steatefraksje op werkbezoek bij Biogas 
Leeuwarden.
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Ongehoorzaam

Al sinds 1994 staat aan de rand van de Snitserdyk een windmolen. De 
dorpsmolen van Reduzum. Het is het hart van het duurzaamste dorp 
van Fryslân. Na bijna vijfentwintig jaar trouwe dienst wil Reduzum 
de windmolen graag vervangen door een nieuwer, groter exemplaar. 
Doordat de provincie Fryslân geen ontheffing wil verlenen, is de 
dorpsmolen in Reduzum aangewezen op de standvastigheid van 
het Leeuwarder college van B&W. De PvdA riep in juni de gemeente 
Leeuwarden op om bestuurlijk ongehoorzaam te zijn en zo snel 
mogelijk een vergunning voor de ‘doarpsmûne Reduzum’ te verlenen. 
Zo kan het dorp de komende vijfentwintig jaar een voorbeeld van 
daadkracht en duurzaamheid blijven.

▲Het weigeren van de ontheffing voor de dorpsmolen Reduzum is onbegrijpelijk. “Reduzum is een voorbeeld 
van daadkracht vanuit de mienskip en duurzaamheid van onderop”, aldus Statenlid Douwe Hoogland

▼Daadkracht vanuit de mienskip en duurzaamheid van onderop, 
zoals Reduzum dit al jaren toont, stond centraal bij de thema-avond 
‘duurzame dorpen’.



<<<  vorige  <<<

PvdA foar Fryslân (deel 2)

Als ‘PvdA foar Fryslân’ brachten we ook in 2017 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 & 2: Paulo Martina (Museum Dr8888) 
vertelt over de expositie ‘De Stijl in Drachten’ en geeft zijn visie op 
LF2018. / Foto 3 & 4: Wethouder Stella van Gent, onderwijsbestuurder 
Rika Tulner en Winkie Zeldenrust in Molkwerum en Hindeloopen over 
wonen, werken en leren in een krimpregio. / Foto 5: Maatschappelijke 
Onderneming Achtkarspelen (MOA) probeert mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.

>>>  volgende  >>>14
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De PvdA begon 2017 met een actie richting Lodewijk Asscher en co om het ‘reade hert’ te laten spreken voor een 
ruimhartig kinderpardon. Samen met andere oppositiepartijen streed de PvdA ook voor lessen in seksuele en 
culturele diversiteit op scholen. Samen vroegen ze om een actievere rol van de provincie. Gedeputeerde Michiel 
Schrier (SP) wees het af en schoof het richting de Friese gemeenten.

<<<  vorige  <<<

Kwetsbare vluchtelingen
De PvdA noemde het mensonterend dat kwetsbare vluchtelingen 
in Zuidoost Europa, geteisterd door extreme kou, in tenten en 
onverwarmde ruimtes verbleven. Eind januari zei Remco van 
Maurik dat het onze verantwoordelijkheid is een helpende hand te 
bieden. “We weten allemaal dat wij in Fryslân genoeg plek hebben 
en de opvang heel goed kunnen organiseren.” Na een actie van 
noordelijke PvdA’ers lukte het ook de partijleiding te overtuigen om 
een ruimer kinderpardon als doel te stellen. Van Maurik zei hierover: 
“Dit zijn kinderen die langer dan vijf jaar hier naar school gaan. Deze 
kinderen zitten halverwege hun havo- of vwo-diploma, en wij vinden 
het gewoon niet goed als ze het land worden uitgezet.”

Co-creatie
De PvdA vindt dat leefbaarheid een co-creatie moet zijn tussen 
inwoners en overheden. “We moeten dorpen en wijken verder 
helpen en in hun kracht zetten”, zei Voigt in juli. Hij noemde daarbij 
de dorpstuin van Snakkerburen een voorbeeld van „dorpskracht” 
gesteund door de provincie Fryslân. Samen met de VVD diende de 
PvdA een motie in dat de provincie meer en beter moet luisteren 
naar de inbreng uit de samenleving. “We willen dat de provincie 

samen met inwoners, gemeenten en andere belanghebbenden gaat 
tekenen en rekenen”, benadrukte Voigt. Volgens de Steatefraksje 
mag niet zo zijn dat de provincie achteroverleunt en afwacht welke 
maatschappelijke initiatieven zich voordoen.

Kustpact Waddeneilanden
De PvdA wil dat de provincie Fryslân zich inspant om de 
Waddengemeenten alsnog achter het Kustpact te krijgen. Tjerk 
Voigt deed begin dit jaar richting gedeputeerde Klaas Kielstra (VVD) 
de oproep om actie te ondernemen. “We zijn blij dat de provincie 
het Kustpact heeft ondertekend, maar het is teleurstellend dat de 
Waddengemeenten dit niet hebben gedaan.” Het doel van het pact 
is om zorgvuldig om te gaan met bebouwing, zoals vakantiehuizen 
en paviljoens, aan de kust en het zoveel mogelijk in te perken. 
Ondertekening door de Waddeneilanden geeft het signaal af dat 
ook de eilanden zich scharen achter de doelen die al op brede steun 
kunnen rekenen in Den Haag en de kustprovincies.

Meer huisartsen
De provincie Fryslân moet er alles aan doen om meer huisartsen 
naar Fryslân te halen. Dat noemde Hetty Janssen in september een 

belangrijke voorwaarde om de zorg in Fryslân op peil te brengen. Ook 
deed Janssen de oproep om te onderzoeken hoe de Friese bevolking 
het zorgaanbod ervaart, in het bijzonder de knelpunten op het gebied 
van mantelzorg, zorg aan huis en de aanpak van eenzaamheid. Om 
langer zelfstandig thuis wonen te stimuleren diende de Steatefraksje 
met succes een motie in, die de kwartiermaker zorgeconomie 
de opdracht geeft „om het mkb te stimuleren zorginnovaties te 
ontwikkelen”. Het lukt de PvdA helaas niet om structurele financiële 
steun voor Zorgbelang Fryslân te realiseren.

>>>  volgende  >>>

Leefbaarheid & Zorg

▲Na jaren van onzekerheid kwam er eindelijk een oplossing voor 
de verzakte woningen aan de Noorderdwarsstaat in Grou. Loon 
naar werken voor de bewoners en de PvdA.
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▼Remco van Maurik maakte in zijn welkomstwoord duidelijk dat we 
samen het verschil maken. “Of het nu gaat over wonen, hergebruik 
van afval of groene energie. 

<<<  vorige  <<<

Duurzaam wonen

De PvdA wil dat de provincie Fryslân sneller en voortvarender aan 
de slag gaat met het verduurzamen van woningen. “Het ombouwen 
van huizen gaat in een te langzaam tempo en het benodigde geld 
komt pas vanaf 2020 beschikbaar”, zei fractievoorzitter Remco van 
Maurik in november bij het begrotingsdebat. Het mes snijdt bij het 
duurzaam maken van huizen aan drie kanten, volgens Van Maurik. 
“Het zorgt voor energiebesparing, het creëert lagere woonlasten en 
het ombouwen levert nieuwe banen op.” Het streven is dat in 2050 
alle woningen energieneutraal zijn. Om dit voor elkaar te krijgen 
ziet de PvdA twee kansen: het landelijk regeerakkoord en het Friese 
aanvalsplan woningmarkt.

>>>  volgende  >>>

▲ Klimaatbewust wonen en leven stond in september ook centraal tijdens de vierde editie van de Toogdag. 
Over klimaatbewustzijn gingen leden en politici in trekkershutten in gesprek met experts, waaronder Ali-
Jetske Hoogland (r.).
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In het jaar voor LF2018 begon het overal te bruisen. De PvdA is ervan overtuigd dat Culturele Hoofdstad een 
groot succes wordt. “Met Culturele Hoofdstad krijgen we een grote kans”, schreef Tjerk Voigt in de Leeuwarder 
Courant. “Een kans om Europa en misschien wel de hele wereld te laten zien wie we zijn en wat we kunnen. Deze 
kans krijgen we maar één keer. Die moeten we grijpen.”

<<<  vorige  <<<

11Fountains
Tweemaal vroeg de PvdA de provincie vorig jaar om het 
fonteinenproject ‘11Fountains’ van LF2018 te adopteren. De 
provincie kan dat nu eenmaal beter uitvoeren dan een culturele 
stichting. Remco van Maurik was eind mei dan ook tevreden met 
de koerswijziging die dit mogelijk maakte. Het garantiefonds voor 
tegenvallers bij de kaartverkoop had er volgens Van Maurik ook al 
eerder kunnen zijn. “Met dit soort grote festijnen kan de overheid 
zich niet terugtrekken. Dat is wellicht te veel gebeurd.” De PvdA vindt 
het terecht dat de provincie en de gemeente zich met het evenement 
bemoeien. Van Maurik: “Het is positief dat we een mooi programma 
krijgen.’’

‘Meer dan eenmalig feest’
Culturele Hoofdstad moet de Friese werkgelegenheid, economie 
en toerisme blijvend versterken. Ook in de jaren na 2018. De PvdA 
herinnerde Provinciale Staten er in juni aan dat dit vanaf het begin al 
de bedoeling was. Met een motie deed de Steatefraksje de oproep 
om de ‘legacy’ van Culturele Hoofdstad verder uit te werken. Deze 
motie werd met een ruime meerderheid aangenomen. Tjerk Voigt 
keek in zijn bijdrage vol enthousiasme vooruit naar LF2018. “Ik kijk 

uit naar Sense of Place, de grote Escher-voorstelling en alle volle 
terrassen en hotels. Maar ik kijk ook uit naar De Hoeve als Cultureel 
Hoofddorp en alle kleine initiatieven in wijken en dorpen.”

Dreigende bezuinigingen
Aan de vooravond van LF2018 kreeg het Friese culturele veld een 
onaangenaam cadeau. Er dreigden bezuinigingen en er was algehele 
onzekerheid over de toekomst. De PvdA maakte zich ernstige zorgen 
en riep de provincie op om snel duidelijkheid te geven over wat het 
de ‘herijking’ van het cultuurbeleid noemde. Op 7 december hield 
Provinciale Staten een hoorzitting. Het voorstel van gedeputeerde 
Sietske Poepjes (CDA) noemde Tjerk Voigt „weinig concreet”. 
Welke instellingen wel of geen steun krijgen en wat dit inhoud blijft 
onbekend. Ook sprak de gedeputeerde over flexibiliteit om in te 
kunnen spelen op trends en ontwikkelingen. Vertaling: nog meer 
onzekerheid en minder geld.

Friese amateurkunst
Blijf de Friese amateurkunst ondersteunen. Die oproep deed de 
PvdA in de laatste Statenvergadering van het jaar. Volgens Tjerk 
Voigt leveren lokale activiteiten op het gebied van cultuur een  

belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in dorpen en wijken. 
Hij noemde daarbij iepenloftspullen, harmonieën, fanfares en 
brassbands als voorbeelden. “Onze Friese amateurkunst is, net als 
de professionele kunst, een belangrijke magneet voor toerisme. 
Het stimuleert de cultuurdeelname en talentontwikkeling enorm. 
We moeten het laten groeien en bloeien.” De Steatefraksje vindt 
dat amateurkunst een volwaardig onderdeel moet zijn van het 
provinciale cultuurbeleid. “Wij vinden dat iedereen mee moet doen. 
Met het grote aanbod kleine initiatieven lukt dit, maar we moeten 
het wel behouden.”

>>>  volgende  >>>

Cultuur

▲ Tijdens het Noordelijk Statentreffen, dit jaar georganiseerd door 
PvdA Overijssel, bezocht de Steatefraksje in Zwolle Museum de 
Fundatie.
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<<<  vorige  <<<

Twa jier dichtsje

Eeltsje Hettinga is mei syn gedicht ‘Under de steden’ útroppen 
ta earste Dichter fan Fryslân. Freed 24 novimber waard Hettinga 
offisjeel beneamd. As inisjatyfnimmer is de PvdA tige grutsk op 
dizze ferkiezing. By de presintaasje fan it foarstel sei Steatelid Hetty 
Janssen: “Met het benoemen van een ‘Dichter fan Fryslân’ wil de PvdA 
het belang van poëzie als kunstvorm onder de aandacht brengen. 
Er bestaan stadsdichters, er is een ‘Dichter des Vaderlands’, maar 
Fryslân heeft nog geen eigen dichter.” It inisjatyf krige breed stipe 
yn Provinsjale Steaten. Hettinga sil de kommende twa jier sa’n tsien 
gedichten skriuwe oer aktuele saken. 

>>>  volgende  >>>

Yn it Friesch Dagblad reagearre Eeltsje Hettinga bliid op syn útferkiezing: “Ik haw der sin oan en haw al in protte ideeën. Sa 
fyn ik it belangryk dat ferskate keunstdissiplines mei-inoar ferfrissele reitsje, lykas poëzij en film.”
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Statenleden

>>>  colofon  >>>

Fractiebureau

REMCO VAN MAURIK
Fractievoorzitter
 
Woordvoerder financiën,  
bestuur & veiligheid

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

DOUWE HOOGLAND
Vicefractievoorzitter
Vicevoorzitter Provinciale Staten
 
Woordvoerder streekagenda’s, 
windenergie & Fryske taal

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

HETTY JANSSEN
Statenlid
 
Woordvoerder duurzaamheid, 
milieu, landbouw & natuur

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

ROEL DE JONG
Statenlid
 
Woordvoerder economie,  
recreatie & toerisme

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

WANDA OTTENS
Statenlid
 
Woordvoerder water,  
verkeer & vervoer

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

HARRY BALGOBIND
Statenlid
 
Woordvoerder sociaal beleid, zorg, 
sport & onderwijs

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

TJERK VOIGT
Statenlid
 
Woordvoerder cultuur, Wadden,  
ruimte, wonen & duurzame dorpen

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

Edou Hamstra
Commissielid
 
Portefeuilles water, verkeer & vervoer

T: 06 – 29 59 03 01
E: e.hamstra@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

twitter.com/pvdafryslan 
facebook.com/pvdafryslan 

youtube.com/pvdafryslanofficial
flickr.com/pvdafryslanofficial
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Tekst en vormgeving: Partij van de Arbeid Fryslân.

Foto’s: Zweer de Bruin / Flickr (edelherten, p. 7), 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

Colofon
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