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Voorwoord
Als we iets willen, dan kunnen we het. Dat is afgelopen jaar gebleken
met Leeuwarden-Fryslân 2018. We hebben dromen omgezet in
daden. Van het afgelopen feestjaar hebben we ontzettend genoten,
toch keken we als fractie vooral vooruit naar 2019 en via 2020 naar
2030. Wat voor plek is onze provincie dan? Welke dingen zijn nodig in
onze dorpen en de wijken? In wat voor landschap willen we wonen?
Hoe zorgen we dat echt iedereen mee kan doen?
Kijk ik om mij heen, dan zie ik dat Fryslân bruist. De mienskip is actief.
Het feit dat de mienskip massaal lokale initiatieven steunt, doet ons
goed. Samen moeten we onze leefbaarheid en leefomgeving blijven
verbeteren. Op het gebied van wonen, zorg, krimp en bereikbaarheid
is nog zoveel goeds te doen. Als je daar het element duurzaamheid
aan koppelt wordt onze provincie alleen maar mooier.
Voor mij was 2018 het laatste volledige jaar als Statenlid en
fractievoorzitter voor de PvdA. Het waren twaalf bijzondere jaren.
Het geeft een goed gevoel dat we mooie dingen aan Fryslân konden
geven. Naast het vallen en opstaan bij alle grote projecten denk ik
vooral met veel plezier terug aan alle kleinere initiateven en Friese
talenten die we met een klein zetje in de rug konden laten opbloeien.
Bedankt voor jullie steun en vertrouwen!
REMCO VAN MAURIK
Fractievoorzitter PvdA Steatefraksje
April 2019
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“Nu is het moment aangebroken om nieuwe stippen op de horizon te zetten.” Als oppositieleider bleef Remco
van Maurik vooruitkijken. “Wij blijven strijden voor een leefbaar Fryslân en zekerheid voor iedereen.” Over de
samenwerking met de coalitie zei hij: “Als oppositiepartij blijven we de lat hoger leggen.”

Bestuur
Bemiddelen bij conflicten Omrop Fryslân
De PvdA maakte zich begin 2018 zorgen over het werkklimaat
bij Omrop Fryslân. “Het rommelt al geruime tijd en wij vinden het
naar en vervelend dat het zo gaat. Vooral omdat wij weten dat de
medewerkers van Omrop Fryslân zich met hart en ziel inzetten
voor de Friese journalistiek”, zeiden Remco van Maurik en Douwe
Hoogland. Ze vroegen gedeputeerde Sietske Poepjes of zij namens
de provincie Fryslân wilde bemiddelen bij de interne conflicten.
Sander de Rouwe zegt sorry voor fouten
“Een politieke doodzonde.” Zo noemde Remco van Maurik het
onvolledig en onjuist informeren van Provinciale Staten over het
faillissement van vezelfabriek Compakboard, afvalbedrijf Van
Gansewinkel en het noordelijk landbouwbeleid. De beantwoording
van vragen bleek in januari voor al deze onderwerpen onvoldoende te
zijn. Gedeputeerde Sander de Rouwe erkende dat dit in de toekomst
beter moet en zei dat er sprake was van menselijke fouten.
‘Fergrutsje klantfreonlikens en transparânsje’
“De measte winst wurdt helle troch better belied en it fergrutsjen
fan de klantfreonlikens en transparânsje.” Roel de Jong deed eind
januari deze oproep bij het debat over ‘minder beleid en regels’. De
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provincie wil overbodige regelgeving schrappen. De Jong reageerde
nuchter: “Hoe gleon moatte jo wêze op it skrassen fan belied en
regels, as bliken docht dat jo amtners it belied en de regels sa goed
yninoar stutsen hawwe dat der net folle te skrassen is?”
Minderheid gijzelt meerderheid
Het is bijzonder, vreemd en frustrerend tegelijk: een minderheid
die de meerderheid gijzelt. Dit was eind februari het geval bij het
debat over de verordening ‘Romte’ uit 2014. Op papier was er een
meerderheid tegen grote, industriële mestvergisters en juist voor
kleine 15-meter-windmolens en dorpsmolens. Toch kwamen deze
besluiten er niet, omdat een minderheid aan coalitiepartijen (CDA,
VVD en FNP) de SP hield aan het coalitieakkoord.
Coalitieonderhandelingen doorbreken
Op initiatief van de PvdA namen Provinciale Staten in november
het voorstel aan om het opstellen van een Statenprogramma of
provinciaal opgavenprogramma voor te bereiden. De PvdA probeerde
daarmee de gewoonten rond de coalitieonderhandelingen te
doorbreken. “Wij denken dat het goed is dat we proberen om samen
de belangrijkste onderwerpen voor de komende jaren op papier te
zetten”, zei Remco van Maurik.
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▲Energietransitie, duurzame landbouw en de legacy van LF2018,
noemde Remco van Maurik als voorbeelden van onderwerpen voor
het Statenprogramma.

‘Meitsje fan Fryslân in brûsplak’
“It lânskip moat heger op de aginda.” Dat zei Douwe Hoogland in
september bij het debat over de omgevingsvisie. De PvdA riep op
om „ruimtelijke kwaliteit en landschap” als extra opdracht mee
te nemen, net als de onderwerpen gezondheid en biodiversiteit.
“Meitsje fan Fryslân in brûsplak wêr’t wy de romtlike opjeften
útprobearje en wêr eksperimentearromte is.” De hoofdambitie van
de omgevingsvisie vond de PvdA te economisch.
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Fractiewisselingen
Met het vertrek van Wanda Ottens naar de gemeenteraad van
Heerenveen en de ziekte van Harry Balgobind waren er dit jaar
enkele noodzakelijke fractiewisselingen. Edou Hamstra werd op 24
januari door de commissaris van de Koning Arno Brok beëdigd als
lid van Provinciale Staten. Zij verving Harry Balgobind tijdelijk. Toen
in februari Wanda na zeven jaar afscheid nam, kreeg Edou definitief
een Statenbankje toegewezen. Riek van der Vlugt nam tegelijkertijd
de plek van Harry in de Statenzaal in. Jamila Ennour werd op 11
september als commissielid geïnstalleerd. Als commissielid heeft zij
tot de verkiezingen meerdere malen meegedaan in de debatten van
de Steatekommisjes.
▼Riek van der Vlugt nam op 21 februari na bijna drie jaar afwezigheid
weer plaats in de Statenbankjes.

▲Tijdens haar afscheid keek Wanda Ottens terug op een leerzame periode. “Alhoewel we onze verschillen
nogal eens blootleggen mogen we nooit vergeten dat we met ons allen onze nek uitsteken. Dat we met ons
drieënveertigen 650.000 mensen vertegenwoordigen.”
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De PvdA was ontevreden over de scherpte van de doelen en gewenste resultaten in de laatste begroting van
de collegeperiode. “De vraag is niet of het beleid is uitgevoerd, maar of het ook werkt”, zei Remco van Maurik.
“Voor ons gevoel blijft het hangen in convenanten, deals, beleidsbrieven en mooie vooruitzichten.”

Financiën & Economie
Bijscholing werkenden
De PvdA vroeg de provincie Fryslân in februari om een bijdrage voor
een regionaal opleidingsfonds voor bijscholing. Deze oproep kwam
in navolging van het idee van vakbond CNV. Roel de Jong vroeg
het provinciebestuur snel actie te ondernemen. “Wij zijn een groot
voorstander van een leven lang leren en denken dat een regionaal
opleidingsfonds een belangrijke bijdrage kan leveren bij het vinden
en behouden van werk.”
Herontwikkeling WTC-gebied
“WTC-Cambuur staat pontificaal in de samenwerkingsagenda
van provincie en gemeente”, zei Remco van Maurik in juli over
de herontwikkeling van het WTC-terrein in Leeuwarden. “Het
college moet er serieus naar kijken.” De PvdA riep het college
van Gedeputeerde Staten op om „positief met de vraag vanuit
Leeuwarden om te gaan”. Volgens Van Maurik biedt het opknappen
van het WTC-gebied veel voordelen, ook voor de regio.
Groen licht Holwerd aan Zee
Na jarenlang plannen maken kwam er in juni groen licht voor Holwerd
aan Zee. Onder aanvoering van de PvdA maakte Provinciale Staten
10 miljoen euro vrij voor het leefbaarheidsproject. Met het vrijmaken
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van het geld lost de PvdA een belofte uit 2015 in. Van Maurik roemde
de doorzettingskracht van de initiatiefnemers. “Ze bewijzen dat je
veel voor elkaar krijgt als je samen de schouders eronder zet.”
Laatste vuilnisbak
De PvdA riep de provincie in november op de ambitie om in 2025 de
laatste vuilnisbak in het Fries Museum tentoon te stellen verder uit te
werken. Deze ambitie sluit aan bij de hoge aspiraties van Provinciale
Staten op het gebied van circulaire economie. “Als we de komende
jaren gebruiken om de hoeveelheid restafval terug te dringen, plastic
verpakkingen aan te pakken en te investeren in bewustwording, kan
de vuilnisbak naar het museum,” zei Remco van Maurik.

▲ De initiatiefnemers van Holwerd aan Zee werden tijdens hun
gesprekken op het provinciehuis, waaronder de PvdA Steatefraksje,
gevolgd door documentairemakers van 2DOC.

Transparanter Waddenfonds
“Wij zijn blij met het Waddenfonds.” Tjerk Voigt sprak begin april
lovend over het investeringsfonds van de waddenprovincies.
“Het heeft al veel projecten gefinancierd, waaronder het nieuwe
belevingscentrum bij de Afsluitdijk en kleinere leefbaarheidsprojecten
in de regio noordoost.” De PvdA hoopt dat de handelswijze van het
Waddenfonds transparanter wordt en vroeg specifiek helderheid
over de beoordelingscriteria van projecten en gelijke behandeling
van aanvragers.

‘Snel internet als nutsvoorziening’
“Wij vinden dat iedereen gebruik moet kunnen maken van snel
internet en dat de aansluiting van algemeen belang is.” Deze
uitspraak deed Remco van Maurik in mei. Hij vindt dat er bij de EU
op aangedrongen moet worden om snel internet zo snel mogelijk
erkend te krijgen als nutsvoorziening. Verder riep de PvdA op om
burgerinitiatieven te betrekken bij de aanleg van snel internet. Van
Maurik benadrukte daarbij dat de grijze gebieden „niet het nieuwe
wit” moeten worden.
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Freundschaftsbesuch
Gesprekken met partijgenoten zijn altijd interessant en leerzaam,
maar het wordt extra bijzonder als de betreffende partijgenoten
speciaal voor jou uit het buitenland komen. Op 13 oktober bracht
de fractie samen met hun Duitse collega’s van SPD-Kreisverband
Warendorf een bezoek aan Lân fan taal in Leeuwarden. Na een
zonnige wandeling door de stad, was het een prachtige afsluiting
van een ochtend vol gesprekken over Leeuwarden-Fryslân 2018,
politiek, taal en sociaaldemocratie. De kennismaking was meer dan
hartelijk en bij het vertrek bleef er dan ook maar één ding over om te
zeggen: “Danke für Ihre Freundschaftsbesuch!”

<<< vorige <<<
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De veenweide en het initiatiefvoorstel dat de PvdA indiende (zie volgende pagina) was hét onderwerp dit jaar.
Met gemengd succes probeerde Hetty Janssen het ambitieniveau van de provincie op het gebied van natuur en
landbouw op te krikken. “Er zijn in ieder kansrijk gebied goede ideeën voor landbouw dat past bij het gebied.”

Natuur & Landbouw
Vervroegd jagen
Douwe Hoogland was begin 2018 gematigd positief over het
aanpassen van de Friese ganzenaanpak. Provinciale Staten besloot
het verjagen van ganzen naar de rustgebieden te vervroegen naar
een half uur voor zonsopgang. Ondersteunend afschot is hierbij
toegestaan. Hoogland benadrukte tijdens de discussie dat de PvdA
twijfelt of de aanpak echt helpt. “Der wurdt tefolle yn in skeamodel
tocht, wylst it foar in soad boeren in fertsjinmodel is.”
Verandering in melkveehouderij
“We moeten ophouden met elkaar de schuld te geven.” Hetty Janssen
pleitte afgelopen jaar meerdere keren voor een heldere keuze voor
de landbouw. De PvdA wil dat de landbouw weer in balans komt
met de natuur. Inkrimpen van de veestapel is onontkoombaar:
grondgebonden veehouderij vraagt maximaal zo’n twee koeien per
hectare. “Deze overgang kunnen onze boeren niet maken zonder
steun van de overheid, banken én consumenten”, aldus Janssen.
‘Enorme schade veenweide’
“Het verbaast mij dat andere partijen denken: nu gaat er eindelijk
iets gebeuren.” Hetty Janssen hield zich in januari niet in bij het
debat over de veenweideaanpak. “De plannen bevestigen dat er in
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de kansrijke gebieden niet of nauwelijks iets van de grond komt.”
Ze benadrukte dat het inklinken van de veenweide een enorme
maatschappelijke schade met zich meebrengt. “Veel groter dan de
schade die boeren ondervinden van een peilverhoging.”
Grondbank inrichten
Ondanks de meningsverschillen over de aanpak van de Friese
veenweide, wordt het belang van een grondbank voor ruilverkaveling
breed gedeeld. Toen bleek dat de provincie Fryslân naast een
bijdrage zou grijpen vanuit de Klimaatenvelop van minister Wiebes,
deed de PvdA in november met succes het voorstel om zelf een
grondbank in te richten. Een aanvullend voorstel met GrienLinks om
het landbouwtransitiefonds te verlengen haalde het helaas niet.
Excuses voor aankoopstop natuur
De PvdA diende in april samen met andere oppositiepartijen een
motie van afkeuring in tegen gedeputeerde Johannes Kramer (FNP).
Aanleiding was het stopzetten van grondaankopen voor natuur.
Remco van Maurik noemde de argumenten, dat het zou gaan om een
voorzorgsmaatregel en een tijdelijke aankoopstop, krom. “Dit voelt
alsof u achter de rug van de Staten om besluiten neemt.” Kramer
maakte excuses dat hij de Statenleden niet eerder informeerde.
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▲“Zeer de moeite waard”, noemde de Steatefraksje het plan van de
groene organisaties, waaronder Staatsbosbeheer, om via het recht
om uit te dagen het Friese natuurbeheer te stimuleren.
Samenwerking groene organisaties
Toen vlak voor de zomer meerdere groene organisaties aankondigden
de natuurrealisatie over te willen nemen van de provincie, was de
PvdA direct positief. Over het huidige natuurbeleid zei Hetty Janssen:
“Er zijn twee oplossingen mogelijk: of meer geld uitrekken, of minder
ambitie tonen. Het verbaast ons niks dat het college kiest voor dat
laatste.” De PvdA is blij met het feit dat de groene organisaties
zeggen meer te kunnen realiseren met hetzelfde geld. “Het is een
unieke samenwerking”, zei Janssen.
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Fries landschap terug in balans
“De tijd van overleggen is voorbij.” Hetty Janssen verdedigde op
23 mei met hart en ziel het initiatiefvoorstel ‘Integrale aanpak
behoud Friese natuur en landschap’. De overheid moet volgens de
PvdA verantwoordelijkheid tonen en heldere doelen stellen voor
de biodiversiteit in heel Fryslân. “Een duidelijke stip op de horizon
geeft perspectief. Het zet mensen aan het denken en biedt kansen”,
verduidelijkte Janssen. Het initiatiefvoorstel was een samenwerking
tussen 50PLUS, ChristenUnie, D66, GrienLinks, PvdA en Partij voor
de Dieren. Vanwege een vijandig amendement van de coalitie,
dat het besluit volledig zou wijzigen, besloten de initiatiefnemers
het voorstel van de agenda te halen. Vlak voor de zomer kwam er
alsnog positief nieuws, er komt een uitgebreide analyse van de
maatschappelijke kosten en baten van het initiatiefvoorstel.

▲De presentatie van het initiatiefvoorstel vond plaats op een biologisch boerenbedrijf in Tytsjerk, aan de
rand van de Friese veenweide. Hetty Janssen (tweede van links) benadrukte dat „een trendbreuk nodig is
om de biodiversiteit in het veenweidegebied te stimuleren”.

<<< vorige <<<
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PvdA foar Fryslân (deel 1)
Als ‘PvdA foar Fryslân’ brachten we ook dit jaar weer verschillende
werkbezoeken aan lokale afdelingen en organisaties. Door de hele
provincie bekeek de fractie bijzondere projecten en bespraken zij
lokale successen en problemen. Een kleine impressie.
►Met de klok mee. Foto 1: Op de veerboot naar Terschelling kregen
Edou Hamstra en Douwe Hoogland uitleg van Schylger Teun de Jong.
/ Foto 2 & 3: Een rondleiding door het Art-Hotel in Oosterwolde en
bovenop de Bosbergtoren in Appelscha. / Foto 4: Hetty Janssen bij
het tot 18.000 bezoekers uitgegroeide Museum Joure. / Foto 5: Na
kritische vragen over overtredingen op het gebied van veiligheid en
milieu op bezoek bij afvalverwerker Renewi.
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Van een ‘zingende weg’ die bij Jelsum geluidsoverlast veroorzaakte tot grote vertraging en te weinig geld
bij de gebiedsontwikkeling rond De Centrale As. Ook het afgelopen jaar zat de PvdA weer bovenop acute
vervoersproblemen en misstanden op verkeersgebied. Meerdere keren vroeg de fractie om snelle oplossingen.

Verkeer & Vervoer
Treinprobleem regio Stavoren
Nog voor de zomer wilde de PvdA dat gedeputeerde Johannes Kramer
(FNP) samen met Arriva een oplossing ging bedenken voor het
treinprobleem in de regio Stavoren, Warns, Molkwerum en Koudum.
Ongeveer 400 leerlingen wonen op grote afstand, meer dan 11
kilometer, van de geadviseerde scholen in Sneek en Bolsward. Edou
Hamstra noemde het onbegrijpelijk dat er wel busjaarkaarten met
korting zijn maar geen betaalbare treinabonnementen.
‘Samenvoegen zorg- en leerlingenvervoer’
Een gratis klachtenlijn en het samenvoegen van verschillende
vervoerstypen. Edou Hamstra hield eind februari een krachtig
pleidooi over de opstartproblemen bij mobiliteitscentrale Jobinder
in Noordoost Fryslân. “Bij wie moet je terecht als reiziger met een
klacht en wat gebeurt er vervolgens mee? Het is belangrijk dat we
hier scherp op blijven.” De PvdA vroeg om meer vaart te zetten
achter het samenvoegen van verschillende typen vervoer.
Luchtruim herindelen
“Lelystad Airport zelf staat niet ter discussie. Het laagvliegen wel.”
Bij de eerste besluitvorming over de uitbreiding van het vliegveld in
januari, zei Remco van Maurik dat mensen het geloof in de overheid
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verliezen. “Wees duidelijk. Het laagvliegen moet niet gebeuren.” De
PvdA diende met groot succes een motie mee in dat er eerst een
herindeling van het luchtruim moet plaatsvinden voordat er extra
vliegbewegingen plaatsvinden van en naar Lelystad Airport.
Laatste loodjes voor Skieding
“Het waren onzekere tijden voor de aanwonenden van de Skieding”,
zei Edou Hamstra in november tijdens het laatste Statendebat
over de N358 bij Surhuisterveen. De zuidelijke aansluiting van het
industrieterrein Lauwerskwartier was het laatste onderdeel in wat
Hamstra „een lang proces voor de betrokkenen” noemde. Eerder
in het jaar pleitte de PvdA al voor een aansluitingsweg in goede
harmonie met de omgeving en maatwerk.
‘Buschauffeurs en reizigers de dupe’
De PvdA sprong in juni op de bres voor de buschauffeurs vanwege
een voortslepend cao-conflict tussen busvervoerder Arriva en
vakbonden CNV en FNV. Edou Hamstra vroeg gedeputeerde Kramer
te bemiddelen. Volgens de PvdA was er sprake van een bestuurlijk
onderhandelingsconflict waar de Friese buschauffeurs en de reizigers
onterecht de dupe van werden. Hamstra zei dat de busstakingen het
gevolg waren van een conflict „dat al lang opgelost had moeten zijn”.
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▲ Na meerdere hoorzittingen en debatten in Provinciale Staten
is de keuze voor een zuidelijke aansluitingsweg op de Skieding
(N358) nu overgedragen aan de gemeente Achtkarspelen.
Zomerprotest voor ov-kaart
De PvdA steunde vlak voor de zomer de noordelijke studenten die
streden voor het gebruik van hun ov-studentenkaart in de laatste
schoolweek. Aan Gedeputeerde Staten vroeg Edou Hamstra of er
mogelijkheden waren om als provincie studenten te compenseren
voor de reiskosten in de laatste dagen voor de zomervakantie. “Wij
vinden dat alle studenten hun ov-studentenkaart tot de laatste
schooldag moeten kunnen gebruiken.” De ov-studentenkaart verviel
op 16 juli terwijl de vakantie pas begon op 21 juli.

>>> volgende >>>

BESTUUR • FINANCIËN & ECONOMIE • NATUUR & LANDBOUW • VERKEER & VERVOER • DUURZAAMHEID & MILIEU • LEEFBAARHEID & ZORG • WATER & RECREATIE

‘Wy diene mei’
De PvdA deed mee aan de Elfwegentocht. Van 1 tot 14 juli reisden
de Statenleden en medewerkers duurzaam door Fryslân. Of het nu
op de fiets was, met een elektrische auto, het openbaar vervoer
of door gebruik te maken van plantaardige blauwe diesel. Samen
met zo veel mogelijk andere Friezen zette de PvdA zich in voor een
fossielvrij Fryslân. De Elfwegentocht was onderdeel van LeeuwardenFryslân 2018. Het streven was dat heel Fryslân zich twee weken lang
fossielvrij voort ging bewegen. Steden, dorpen, scholen, bedrijven,
gemeenten en de provincie Fryslân werkten samen om er een
duurzaam feest van te maken.
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De ontwikkeling van milieudienst FUMO (FUMO 2.0), het behalen van duurzame doelstellingen en de uitstoot van
methyleenchloride en stikstof, de PvdA was kritisch over de snelheid waarmee zaken op het gebied van milieu
en duurzaamheid dit jaar werden opgepakt. “Elke vorm van vertraging vinden wij zorgelijk en ongewenst.”

Duurzaamheid & Milieu
Groningse windmolens en zonneweides
De PvdA pleitte in februari voor meer ruimte voor lokale duurzame
initiatieven. Tjerk Voigt vroeg om een onderzoek naar het inpassen
van windmolens van 15 meter hoogte. Deze ‘Groningse’ windmolens
noemde Voigt een „grote stap vooruit”. De PvdA riep ook op om
de mogelijkheden voor zonneweides te verruimen. “Wij zijn groot
voorstander van deze initiatieven, als er maar lokaal draagvlak is en
aandacht voor ruimtelijke kwaliteit”, benadrukte Voigt.
‘Hurde Wyn’ voor Friezen
De oprichting van Fryslân Hurde Wyn B.V., daarover debatteerde
Provinciale Staten eind januari. Simpelweg komt het erop neer dat
de Statenleden hun wensen en bedenkingen mochten uitten over de
organisatie die de provincie opricht om 127 miljoen euro te investeren
in Windpark Fryslân. Remco van Maurik hamerde op het belang van
deelname door de Friese bevolking. “Wij stemmen in met Fryslân
Hurde Wyn om de verbinding van inwoners en gemeenschappen met
duurzame energie in de regio te versterken.”
Gezondheidsschade Nij Hiddum-Houw
“Niemand voelt zich verantwoordelijk voor het draagvlak. Op deze
wijze wordt de overheid ongeloofwaardig.” Fractievoorzitter Remco
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van Maurik was vlak voor de zomer hard in zijn oordeel over de inzet
van de provincie rond windpark Nij Hiddum-Houw. De PvdA hamerde
op de monitoring van de gezondheid. “Als blijkt dat er echt iets
misgaat, is er dan een afspraak om de windmolens stil te leggen en
de schade te vergoeden?”, vroeg Van Maurik.
‘Frysk geurbelied tsjin stankoerlêst’
De PvdA vroeg afgelopen jaar om een Fries geurbeleid. “Oant no ta
ha de provinsje en de miljeutsjinst, de FUMO, gjin mooglikheden om
maatrigels te nimmen tsjin stankoerlêst”, zei Riek van der Vlugt. Toch
kan het volgens de GGD vele gezondheidsklachten veroorzaken. “It
kin liede ta pineholle en min sliepe, mar ek ta benaudens, depresje
en oantaasting fan it sosjale libben.” Op dit moment is Fryslân één
van de vier provincies die nog niet een eigen geurbeleid heeft.
Hardere aanpak REC Harlingen
De PvdA diende in oktober, samen met GrienLinks en SP, een motie
in om strenger te handhaven op de uitstoot van de REC in Harlingen.
Deze stootte te veel zoutzuur uit en zat ver boven de wettelijke norm.
De partijen vroegen om een hardere aanpak en het toepassen van
een nieuwe meetmethode. “De REC moet blijven investeren op het
gebied van veiligheid en milieu,” zei Riek van der Vlugt.
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▲“Er zijn grote zorgen bij bewoners.” Douwe Hoogland mistte
vooral de aandacht voor dorpsmolens en sanering in de plannen
van Nij Hiddum-Houw. “Uitstel sluiten we niet uit.”

‘Sirkulêre Fryske mienskip’
Als groot voorstander van Fryslân als circulaire provincie, is de PvdA
blij dat al heel veel Friese bedrijven voortvarend bezig zijn met
circulariteit. Dat de provincie dit wil stimuleren en hoge ambities
stelt voor een circulaire Friese economie, noemde Roel de Jong: ”Zeer
goed.” Hij gaf gedeputeerde Sander de Rouwe (CDA) eind maart wel
mee dat circulariteit veel meer is dan alleen economisch beleid. “Wy
pleitsje foar in breder perspektyf, in sirkulêre Fryske mienskip.”

>>> volgende >>>
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Blijvend verzet
De PvdA blijft zich verzetten tegen de gaswinning. We zijn en blijven
tegen gasboringen op Fries grondgebied en onder de Waddenzee.
Remco van Maurik bepleitte daarnaast dat de provincie het opwekken
van groene stroom, energiebesparing, isolatie, afvalreductie,
duurzame voeding en CO2-compensatie maximaal moet stimuleren.
“Onze ambitie is dat in 2030 alle woningen verduurzaamd zijn. Dat
levert niet alleen winst op voor bewoners, hun maandlasten gaan
fors naar beneden, maar het betekent ook een boost voor werk in de
duurzame installatietechniek.” Zo snijdt het mes volgens de PvdA
aan meerdere kanten.

▲Als fel tegenstander van gasboringen vroeg de PvdA tijdens een werkbezoek aan het Waddeneiland aandacht voor een
gasvrij Schiermonnikoog.

<<< vorige <<<
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PvdA foar Fryslân (deel 2)
Als ‘PvdA foar Fryslân’ brachten we ook dit jaar weer verschillende
werkbezoeken aan lokale afdelingen en organisaties. Door de hele
provincie bekeek de fractie bijzondere projecten en bespraken zij
lokale successen en problemen. Een kleine impressie.
►Met de klok mee mee. Foto 1 & 2: Hoe natuurbeheer in zijn werk
gaat legde Staatsbosbeheer uit tijdens een veldbezoek in de Mieden
nabij Twijzel. / Foto 3: Met een eigen zuivelboerderij willen boeren op
Schiermonnikoog hun eilander product verkopen. / Foto 4: Kijlstra
Riolering heeft grote ambities: “Wij willen de beste werkgever van
Fryslân worden.” / Foto 5: De Oude Ambachtsschool in Leeuwarden
is een centrum voor creativiteit en wijkactiviteit.

<<< vorige <<<
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“Wij willen dat Fryslân de komende jaren bestaat uit vitale dorpen en wijken.” Dit streven sprak Remco van Maurik
uit bij de Kadernota in juni. De PvdA deed de oproep om aandacht te houden voor wonen en zorgvoorzieningen
goed te verspreiden over de provincie. “Bereikbaar en betaalbaar”, concludeerde Van Maurik.

Leefbaarheid & Zorg
‘Behâld mienskipsprojekten De Friesland’
“Wy gean net akkoard dat De Friesland ferdwynt foar de mienskip.”
Riek van der Vlugt riep eind februari op om een fonds op te richten
voor de gemeenschapsprojecten van de zorgverzekeraar. Deze staan
volgens Van der Vlugt net als de banen bij De Friesland „faai”. Het
gaat dan om ondersteuning voor activiteiten op het gebied van
innovatie, maar ook om wandeltochten en campagnes om mensen
te laten stoppen met roken te behouden.
Noodzakelijke informatie huisartsen
De PvdA vroeg in juli opheldering over het digitale platform
‘11Huisartsen’, dat door startende en stoppende huisartsen bij
elkaar te brengen een oplossing moet bieden voor de groeiende
wachtlijsten. Remco van Maurik en Riek van der Vlugt constateerden
dat al sinds april noodzakelijke informatie ontbrak over het vinden
van een huis, werk voor de partners van huisartsen en hulp bij
financiering en noemden dit „bijzonder vreemd”.
‘Ronald McDonald Huis noodzaak Waddenfamilies’
“Het Ronald McDonald Huis is van grote toegevoegde waarde voor
het MCL als centrumziekenhuis.” Dat zei Remco van Maurik begin
november over het sluiten van de voorziening in Leeuwarden. Het
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Ronald McDonald Huis is volgens de PvdA voor de families van
zieke kinderen, in het bijzonder die van de Friese Waddeneilanden,
even prettig als noodzakelijk. Een kortingsregeling voor hotels was
volgens Van Maurik voor langdurig verblijf geen oplossing.
Doarpswurk moet blijven
Over het voortbestaan van Doarpswurk maakte de PvdA zich in
september ernstige zorgen. Met succes diende Tjerk Voigt een voorstel
in om Doarpswurk provinciaal te blijven financieren. “Doarpswurk is
een bewezen organisatie die dorpen goed ondersteunt. Doarpswurk
is herkenbaar en bereikbaar voor dorpsbelangen en dorpshuizen.
Met het geld kunnen dorpen hun dorpshuizen openhouden,
dorpsvisies opstellen en hun gemeenschappen duurzamer maken.”
‘Angstcultuur zet zorg onder druk’
Na klachten over werkdruk en intimidatie bij zorginstelling Meriant,
vroeg de PvdA in oktober gedeputeerde Michiel Schrier (SP) om
opheldering. “Behoud van personeel in de zorg staat of valt met goed
werkgeverschap,” zei Remco van Maurik. “Als er daadwerkelijk een
angstcultuur heerst, zet dat de zorg in de regio Heerenveen onder
druk.” De PvdA vroeg, samen met vakbond FNV, aandacht voor de
werkdruk en tekorten in de Friese zorg.
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▲Op Coming Out Day hing in Den Haag voor elke provincie een
regenboogvlag, behalve voor de provincie Fryslân. Met een online
petitie probeerde de PvdA dit te veranderen.
Petitie voor regenboogprovincie
Met uitzondering van de provincie Fryslân, werd op 11 oktober
(Coming Out Day) door alle provincies de regenboogvlag gehesen.
De PvdA vond dit, samen met GrienLinks, D66, Partij voor de Dieren
en SP, onacceptabel. Daarom startten de fracties een petitie om
te benadrukken dat ook Fryslân een regenboogprovincie hoort te
zijn. “Met het verzamelen van handtekeningen willen we laten zien
dat we een regenboogprovincie willen zijn. Hopelijk lukt het na de
verkiezingen om hiervoor een politieke meerderheid te krijgen.”

>>> volgende >>>

BESTUUR • FINANCIËN & ECONOMIE • NATUUR & LANDBOUW • VERKEER & VERVOER • DUURZAAMHEID & MILIEU • LEEFBAARHEID & ZORG • WATER & RECREATIE

Lustrum Toogdag
In de kelders van De Kanselarij kwamen op 28 september vele
enthousiaste leden bijeen voor het lustrum van de Toogdag. Voor
de vijfde keer diepten ze samen met experts onderwerpen uit die
dicht bij de PvdA staan. Er was gezorgd voor een bonte verzameling
sprekers: Monique Birkhoff (De Sionsberg) vertelde over goede zorg,
burgemeester Ferd Crone gaf zijn visie op een veilige leefomgeving,
Marjan Minnesma (Urgenda) besprak betaalbare duurzaamheid,
over ‘het beste onderwijs’ sprak Willem Smink (Fryske Akademy) en
Luc van Tiggelen deelde zijn ervaringen over het inrichten van een
gevarieerd landschap. Na afloop werden alle dromen en plannen
verzameld en gaven de experts een korte terugblik.
▼Omdat de PvdA zich voorbereidde op de aanstaande verkiezingen
kreeg Marijke Roskam de tijd om een update te geven van het
verkiezingsprogramma.

▲ Om de creativiteit te bevorderen kreeg elke groep een schoolbord mee om, onder toeziend oog van een
expert, zoveel mogelijk wilde dromen, vage ideeën of juist concrete plannen op te schrijven (op de foto in
het midden: Urgenda-voorvrouw Marjan Minnesma).

<<< vorige <<<
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De vaarwegproblematiek was wederom een belangrijk onderwerp dit jaar. Meerdere fracties wilden meer
informatie voor zij knopen konden doorhakken. Roel de Jong vroeg meer inzicht in de kansen van één of meer
terminals. Daarnaast bepleitte de PvdA een watervisie waarin watersport, waterbeheer en onderhoud beter en
meer samenhangend tot zijn recht komen.

Water & Recreatie
Brede watersportvisie
Waterbeheer en watersport stonden in de aprilvergadering
van Provinciale Staten centraal. Het debat richtte zich op vier
onderwerpen: beheer van de oevers, onderhoudsdiepte van de
Friese meren, snelvaren op het Burgumer Mar en een evaluatie van
het Friese Merenproject (FMP). De PvdA, met Roel de Jong en Edou
Hamstra als woordvoerders, riep op om de prioriteit te leggen bij een
brede watersportvisie. Dit helpt om afgewogen, integrale keuzes te
maken. De gedeputeerde deed de toezegging dat de visie er begin
2019 zou liggen. Een krappe meerderheid, 19 tegen 21, besloot om
het FMP toch los te evalueren.
Beroepsvaart versus waterrecreatie
Meer aandacht voor veiligheid. Het scheiden van beroepsvaart
en waterrecreatie. Stoppen met automatische ontheffingen voor
grote vrachtschepen. De toekomst van het Van Harinxmakanaal,
het Prinses Margrietkanaal en de verbindingen naar Drachten en
Heerenveen komt er, mede door een zestal voorstellen van de PvdA
in juni, anders uit te zien. “Wy begripe dat belutsenen sa gau as
mooglik dúdlikens hawwe wolle, mar ek sûnder oerhastige stappen
kin der foarútgong boekt wurde,” benadrukte Roel de Jong. Hij wilde
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het onderzoek naar veiligheid op het vaarwater „net ôfraffelje”
omdat het voldoende aandacht verdient.
Proef met snelvaren
De PvdA is blij met het feit dat de provincie op het Burgumer Mar een
passende plek heeft gevonden voor een proef met snelvaren. Roel de
Jong deed daarvoor afgelopen jaar, samen met de FNP, een oproep.
“Wy ha it kolleezje frege yn Noardeast Fryslân in gaadlike lokaasje
te sykjen dy’t ynrjochte wurde kin as hurdfarplak.” De komende
twee jaar is op het meer snelvaren toegestaan van 15 juni tot 15
september tussen tien uur ‘s ochtends en zes uur ‘s avonds. De PvdA
verwacht wel dat de provincie de geluidsoverlast op de juiste manier
meet. “Wy binne fan miening dat oerlêst fêststeld wurde moat foar
minsken dy’t bûtendoar yn’e tún sitte”, aldus De Jong. “It oerlêst kin
hjir net bassearre wurde op it lûd yn in wenning.”
Zandwinning IJsselmeer
In de laatste weken van het jaar ontstond er grote commotie over
het voornemen om voor de kust bij Oudemirdum grootschalig zand
te winnen. Een groot industrieel project in het IJselmeer dreigde.
Onder de lokale bevolking was er geen enkel draagvlak. De PvdA zei:
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▲ Als de provincie in de toekomst de concessie voor de Waddenveren
gaat verlenen ligt daar een grote uitdaging: hoe bied je eilanders en
toeristen betrouwbare veerdiensten?

“Niet doen!” Verzilting lag volgens Hetty Janssen en Wietze de Haan
(PvdA De Fryske Marren) op de loer en de schade voor natuur en
dier was te weinig in kaart gebracht. “Zandwinnen in een beschermd
natuurgebied 24 uur per dag, dertig jaar lang, vanaf een te maken
eiland met een gebouw van 22 meter hoog. Is dat verantwoordelijk
omgaan met de ruimte? Met dit plan tast je de kernkwaliteiten van
het prachtige gebied op grove wijze aan.”
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Creativiteit en nieuwsgierigheid
Tijdens het feestjaar van LF2018 ontbrandde er in de Staten een
stevige discussie over het nieuwe Friese cultuurbeleid. Er was flink
wat doorzettingsvermogen voor nodig, maar het lukte om beeldende
kunsten en muziek toe te voegen aan het nieuwe beleid. Tjerk Voigt
zei verbaasd te zijn over het ontbreken ervan: “Het heeft een sterke
invloed op onze Friese identiteit en cultuur en het verdient gewoon
een volwaardige plek.” Ook vertelde hij een persoonlijk verhaal om
de invloed van kunst en cultuur te illustreren. “Mijn ouders namen
me toen ik jong was mee naar het theater, musea en de bibliotheek.
Dit vanuit de gedachte om creativiteit, nieuwsgierigheid en openheid
te stimuleren. Hierdoor ben ik een rijker mens geworden.”
▼Douwe Hoogland set as wurdfierder Frysk syn hantekening ûnder
it Europeesk boargerinisjatyf ‘Minority SafePack’ foar it fersterkjen
fan it Frysk as minderheidstaal.

▲ Tijdens het Noordelijk Statentreffen, dat de fractie dit jaar organiseerde, kregen collega-Statenleden
uit Groningen, Drenthe en Overijssel een spoedcursus LF2018. Zo kregen ze op één dag een indruk van
11fountains, Kening fan ‘e Greide, Farm of the World en de tentoonstelling Escher op reis.

<<< vorige <<<
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Statenleden
REMCO VAN MAURIK
Fractievoorzitter

ROEL DE JONG
Statenlid

RIEK VAN DER VLUGT
Statenlid

Woordvoerder financiën,
bestuur & veiligheid

Woordvoerder economie,
recreatie & toerisme

Woordvoerder milieu, sociaal beleid,
zorg, onderwijs & sport

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

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

T: 06 – 43 18 13 33
E: r.vandervlugt@fryslan.frl

DOUWE HOOGLAND
Vicefractievoorzitter
Vicevoorzitter Provinciale Staten

TJERK VOIGT
Statenlid

JAMILA ENNOUR
Commissielid

Woordvoerder streekagenda’s,
windenergie & Fryske taal
T: 06 – 20 53 31 78
E: d.hoogland@fryslan.frl
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Fractiebureau

Woordvoerder cultuur, Wadden,
ruimte, wonen & duurzame dorpen
T: 06 – 22 14 83 89
E: t.voigt@fryslan.frl

T: 06 – 42 16 76 58
E: j.ennour@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

HETTY JANSSEN
Statenlid

EDOU HAMSTRA
Statenlid

Woordvoerder duurzaamheid,
landbouw & natuur

Woordvoerder water,
verkeer & vervoer

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

T: 06 – 29 59 03 01
E: e.hamstra@fryslan.frl
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twitter.com/pvdafryslan
facebook.com/pvdafryslan
youtube.com/pvdafryslanofficial
flickr.com/pvdafryslanofficial

>>> colofon >>>

BESTUUR • FINANCIËN & ECONOMIE • NATUUR & LANDBOUW • VERKEER & VERVOER • DUURZAAMHEID & MILIEU • LEEFBAARHEID & ZORG • WATER & RECREATIE

Colofon
Tekst en vormgeving: Partij van de Arbeid Fryslân.
Foto’s: Remco van Maurik (regenboogvlaggen, p. 15), 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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