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De eerste helft van iedere Statenperiode worden vooral veel nieuwe 
plannen in de steigers gezet. Daar zaten gelukkig veel van onze plannen 
tussen. In 2021 is het veenweideprogramma eindelijk vastgesteld, 
waarmee de bodemdaling wordt verminderd en de CO2-uitstoot wordt 
verlaagd. Dat het onze gedeputeerde Douwe Hoogland daarbij gelukt is 
om de neuzen van de landbouw- en natuurpartijen dezelfde kant op te 
krijgen, vind ik een knappe prestatie. De Friese ‘Bloeizones’ zijn weer een 
stuk zichtbaarder geworden. We zijn hard op weg niet alleen de 
gelukkigste, maar ook de gezondste provincie te worden. Met de groene 
partijen kwamen we met een initiatiefvoorstel om het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen aan banden te leggen. Een meerderheid was voor, 
dat is een belangrijke steun voor onze gedeputeerde om weer meer
aan de biodiversiteit te kunnen doen. 

We hebben in 2021 vaak van ons laten horen. Voor steun aan
cultuurondernemers en dorps- en buurthuizen. Want het was voor hen 
opnieuw een moeilijk jaar door de coronamaatregelen. Voor landelijke 
steun aan Thialf. Voor een inclusieve provincie. En tegen gaswinning 
onder de Waddenzee. De boodschap dat dit natuurgebied beschermd 
moet worden, hebben ze in Den Haag niet kunnen missen. Hoewel we 
door de huidige geopolitieke spanningen niet weten hoeveel gas er nog uit 
eigen bodem moet komen.

Er is nog genoeg te doen. We willen dat iedereen mee kan doen op de 
Friese arbeidsmarkt, vooral ook de mensen die hiernaartoe gevlucht zijn. 
Dat mensen met funderingsschade snel worden geholpen. Dat jongeren 
makkelijker aan een woning kunnen komen en dat de transitie naar 
duurzame energie snel en eerlijk verloopt. Met veel positieve energie gaan 
we in 2022 door om Fryslân duurzamer en socialer te maken.

Hetty Janssen
Maart 2022

Voorwoord
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Hoe willen jongeren betrokken worden?
De PvdA vindt het belangrijk om jongeren beter te 
betrekken bij de politiek. Woordvoerder Hetty Janssen: 
“Het vertrouwen in de politiek is nogal wisselend, ook onder 
jongeren. Wij vinden het belangrijk om dat vertrouwen te 
vergroten. Dat begint met de vraag: hoe willen jongeren zelf 
betrokken worden?” Nu proberen politici en ambtenaren 
vooral zelf in te vullen hoe zij jongeren kunnen betrekken. 
Maar er bestaat een kloof tussen hun leefwereld en die van 
jongeren. Daarom diende Janssen samen met GrienLinks 
met succes een motie in om het digitale platform van de 
provincie als eerste in te zetten om aan jongeren te vragen 
hoe zij betrokken willen worden.

Provinciehuis in het donker
Ieder jaar vindt eind maart wereldwijd het initiatief Earth 
Hour van het Wereld Natuurfonds (WWF) plaats. Gebouwen 
worden in dit uur verduisterd om aandacht te vragen voor 
de kwetsbare natuur op onze aarde. De PvdA vroeg met 
GrienLinks, D66 en PvdD aan de provincie om ook mee 
te doen aan dit initiatief door alle provinciale gebouwen 
tijdens Earth Hour in het donker te zetten en inwoners, 
medeoverheden en bedrijven op te roepen om dit ook te 
doen. Erik de Groot zou het mooi vinden als heel Fryslân 
een uur lang donker is, om het bewustzijn over de impact 
van ons energieverbruik op het klimaat te vergroten. De 

provincie gaf door zijn initiatief op 27 maart tussen 20:30 
en 21:30 het goede voorbeeld door de lichten een uurtje uit 
te doen.

Steun voor lokale journalistiek
De PvdA wilde in mei dat de provincie met de initiatief-
nemers van het platform NieuwsLokaal.net om tafel gaat. 
Zij pleiten voor een samenwerking tussen professionele 
journalisten en burgers in de lokale nieuwsvoorziening, 
omdat lokale journalistiek voor grote mediabedrijven niet 
rendabel is. De PvdA wil weten of de provincie bereid is om 
een online platform voor lokale journalistiek te ondersteunen. 
Dat kan de provincie doen in het kader van bestuurlijke 
vernieuwing. Hetty Janssen en Jaap Stalenburg stelden 
daarom schriftelijke vragen.

‘Liefde wint. Altijd.’ 
In november kwam Forum voor Democratie met een 
initiatiefvoorstel om een vlaggenprotocol voor de Friese 
vlag op te stellen. Dat initiatief namen zij naar aanleiding 
van de Friese regenboogvlag die afgelopen zomer tijdens 
de PC in Franeker wapperde. De PvdA is tegen een 
vlaggenprotocol, wij vinden het juist mooi dat de Friese 
vlag en haar pompeblêden overal voor gebruikt kunnen 
worden, van zwembroek tot regenboogvlag. Edou Hamstra 
gaf tijdens het debat een emotionele bijdrage, waarin zij 

de wens van Forum om steeds ophef te veroorzaken door 
mensen uit te sluiten veroordeelde. Ze besloot om haar tijd 
te gebruiken om het verhaal van liefde, respect en kracht 
te vertellen, uit de overtuiging dat we de grootste groep 
mensen niet meer horen. Want de mensen die het verhaal 
van liefde, respect en kracht uitstralen zijn met veel meer.

Feilich fiele om it Frysk te prate
“Een nieuwe taal leren is niet makkelijk, helemaal niet 
wanneer je al snel een correctie van een taaltijger aan 
je broek hebt omdat je een foutje maakt.” Edou Hamstra 
merkte dat je het Fries pas mag spreken wanneer je het 
volledig beheerst. Daardoor spreken veel mensen voor 
de veiligheid in het Nederlands. Ze diende met D66, CDA 
en FvD het voorstel in om als Staten uit te spreken ”dat 
elkenien wolkom is om de Fryske taal te praten, likefolle it 
nivo fan kennis fan de Fryske taal”. En om beter te meten 
welk effect het volgen van een cursus Fries heeft op het 
gebruik van het Fries. En ze deed in Provinciale Staten de 
oproep aan iedere Fries om iedereen die de Friese taal wil 
leren, te stimuleren deze ook te spreken, op je werk of op 
een verjaardagsfeestje. ‘Want it soe spitich wêze as wy de 
taal net mear brûke út eangst foar flaters.’

Bestuur
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Er is een veenweideprogramma
Eindelijk is er een veenweideprogramma vastgesteld door 
Provinciale Staten, waarmee het Friese landschap terug in 
balans kan worden gebracht. Het Veenweideprogramma 
2021-2030 van onze gedeputeerde Douwe Hoogland werd 
in mei met een ruime meerderheid aangenomen. “Voorzitter, 
wij hebben vertrouwen in dit programma. De PvdA is blij dat 
funderingsschade eindelijk erkend wordt als een thema wat 
opgelost moet gaan worden.” Hetty Janssen verwacht dat 
de provincie nu schouder aan schouder met de getroffenen 
naar een oplossing zoekt. Voor  de 550 miljoen euro die 
nodig is voor de uitvoering van het programma “moet alles 
erop gericht zijn om bij Europa binnen te komen.”

Spoeddebat over zorgplicht weidevogels
In maart kwam de nieuwe omgevingsverordening ter 
inzage. Daarin stond dat boeren in een deel van Fryslân 
het land eerst moeten controleren op vogelnesten voordat 
ze erop mogen om het te maaien, bemesten of te beweiden. 
Dat zorgde voor een boerenprotest bij het provinciehuis en 
een spoeddebat. Hetty Janssen was daar verbaasd over. 
“Boeren hebben het recht om zich te laten horen, maar het 
is  gek dat politici zich al uitspreken over een stuk wat nog 
ter inzage ligt. Nog niet iedereen heeft al kunnen reageren.” 
Janssen riep de boeren op om met voorstel te komen hoe 
zij de plicht om voor weidevogels te zorgen willen vervullen. 

De Skries op 1
Het is vijf voor twaalf voor de grutto. Bij de vergaderingen 
over de Greidefûgels benadrukte Hetty Janssen dat er snel 
wat moet gebeuren met het aanvalsplan grutto. De provincie 
wil het aantal weidevogels in Fryslân vergroten tot 10.000 
broedparen in 2030. Maar grutto’s houden zich niet aan de 
provinciegrens, dus deed Janssen met succes het voorstel 
om als provincie samen met het ministerie te werken aan 
een internationaal beheerplan voor weidevogels, “want het 
kan niet zo zijn dat wij er hier alles aan doen om zoveel 
mogelijk kuikens te laten groot groeien en uitvliegen en dat 
men in Frankrijk bedenkt dat erop gejaagd moet worden.”

Geitenstop
Het aantal geiten is in 2020 aanzienlijk gestegen met 9,6% 
tot 27.000. Die stijging baart de PvdA zorgen. Mensen 
die in de omgeving van een geitenhouderij wonen,  lopen 
mogelijke gezondheidsrisico’s. Samen met PvdD, SP, 
GrienLinks en FNP vroeg de PvdA daarom een tijdelijke 
geitenstop in te voeren. 

Invasieve exoten
Invasieve exoten zijn planten of dieren die niet van nature 
in Nederland voorkomt en die hier door menselijk handelen 
zijn terechtgekomen. Eenmaal hier kunnen ze schadelijk 
zijn voor de biodiversiteit. Erik de Groot pleitte om bij de 

aanpak van invasieve exoten ook oog te hebben voor de 
gevolgen voor de economie en de volksgezondheid. En om 
aandacht te hebben voor kennisdeling en communicatie. 
Via een motie regelde De Groot dat hier extra geld voor 
beschikbaar komt.  

214 Statenleden doen oproep aan de minister
Begin december ondertekenden 214 Statenleden uit heel 
Nederland, waaronder Hetty Janssen een Erik de Groot, 
een brief aan de minister van Landbouw. Daarin deden ze 
een oproep om de 800 miljoen euro aan landbouwsubsidies 
die Nederland vanaf 2023 weer jaarlijks mag verdelen 
onder boeren, groener te besteden dan nu gepland. Er 
moeten miljoenen extra beschikbaar komen voor boeren 
die stappen willen zetten naar diervriendelijke landbouw, 
vinden de Statenleden.

Landbouwagenda
De PvdA is voor duurzame landbouw die bijdraagt aan het 
herstel van de biodiversiteit. Met de FNP hebben we via 
de Kadernota 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een 
transitiefonds naar natuurinclusieve kringlooplandbouw. 
Bij de vergadering over landbouwagenda, die deze 
transitie dichterbij moet brengen, vroeg Hetty Janssen om 
de actiepunten uit de landbouwagenda waar mogelijk te 
koppelen aan andere gebiedsprocessen.  

Natuur & Landbouw



07

  •  FINANCIËN & ECONOMIE   •  NATUUR & LANDBOUW  •  VERKEER & VERVOERBESTUUR   •  FINANCIËN & ECONOMIE   •  NATUUR & LANDBOUW  •  VERKEER & VERVOERBESTUUR   •  FINANCIËN & ECONOMIE   •  NATUUR & LANDBOUW  •  VERKEER & VERVOERBESTUUR

06

Terugblik

Januari

Bloeizone

In januari was er volop aandacht voor Friese 
Bloeizones. Dat zijn wijken en dorpen in de 
provincie waar mensen samen bewust bezig 
zijn met hun gezondheid.

Februari

Waddenmanifest

Ruim 35 fracties tekenen
dit Waddenmanifest, 
dat het kabinet oproept om te 
stoppen met gas- en 
zoutwinning in de Waddenzee. 

Maart

Landelijke verkiezingen
In maart waren de 

Tweede Kamerverkiezingen. 
Het leverde onze 
partij 9 zetels op.

Dat betekent dat er met 
Habtamu de Hoop weer een 
Fries namens de PvdA in de 

Kamer zit!
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Een eerlijke economie
Steeds meer mensen zien in dat economische groei geen 
doel op zich moet zijn. Er is meer aandacht voor de brede 
welvaart: hoe gelukkig zijn onze inwoners. Jan Walrecht 
vindt het belangrijk dat we daarbij niemand vergeten. “Ons 
landschap en onze cultuur worden nu nog heel anders 
ervaren door iemand met een hoog salaris dan door 
iemand met een minimumloon.” Daarom wil de PvdA dat de 
provincie bedrijven gaat stimuleren om actief bij te dragen 
aan deze brede welvaart. 

Tweede coronaherstelpakket
De coronamaatregelen troffen ook dit jaar bedrijven, 
ondernemers en culturele en maatschappelijke 
organisaties. In april kwam de provincie met een tweede 
coronaherstelpakket om hen te helpen. Met bedragen waar 
getroffenen nu iets mee kunnen én subsidies voor projecten 
waarmee we de brede welvaart in Fryslân vergroten. De 
PvdA was  tevreden over het pakket van €10 miljoen, waar 
ook subsidies bij zitten die maatschappelijke organisaties 
kunnen gebruiken. 

‘Denk na over de toekomst van het Waddenfonds’
Het Waddenfonds; opgericht om het Waddengebied sterker 
en robuuster te maken. Maar de bedreigingen nemen alleen 
maar toe door gas- en zoutwinningwinning, containervaart 

en de aanleg van kabels. Met steun van de meerderheid 
heeft Jaap Stalenburg de provincie  opgeroepen om deze 
bedreigingen extra aandacht te geven. Ook herinnerde 
Stalenburg de gedeputeerde aan een PvdA-motie uit 2016 
voor een plan over de toekomst van het Waddenfonds, 
want die is nog steeds niet uitgevoerd.

‘Maak haast met snel internet’
Inwoners in het buitengebied moeten zo snel mogelijk 
aangesloten zijn op glasvezel. Dat doel loopt vertraging 
op door een mislukte aanbesteding. “Ik wil weten waarop 
deze onderhandelingen zijn stuk gelopen”, reageerde Jan 
Walrecht op het nieuws. Walrecht wilde ook weten hoeveel 
extra middelen er nodig zijn om alle adressen  aan te 
sluiten en hoeveel vertraging is opgelopen. “Snel internet 
is een basisvoorziening om goed te kunnen werken en 
onderwijs te volgen. Ik wil daarom dat verdere vertraging 
wordt voorkomen en dat de verloren tijd waar mogelijk 
wordt ingehaald.”

Goed werkgeverschap
PvdA staat voor goed werkgeverschap en gelijke 
behandeling. De provincie heeft daarbij als werkgever een 
voorbeeldfunctie. Tijdens de vergadering over de kadernota 
diende Hetty Janssen een motie in voor een onderzoek naar 
het in dienst nemen van  medewerkers die langdurig werken 

in het provinciehuis maar dat al jaren doen op een payroll of 
uitzend constructie. Dat onderzoek kwam er, maar de PvdA 
was ontevreden over de uitvoering. “Dit onderzoek  gaat 
niet in op het sociaal menselijk aspect van een vaste baan.” 
Jan Walrecht vroeg de gedeputeerde bij de behandeling 
van de begroting om een vervolgonderzoek.

‘Een betere match tussen werk en werkzoekende’
De PvdA kijkt tevreden terug op de behandeling van de 
begroting. Naast het verzoek om een vervolgonderzoek 
naar in het dienst nemen van medewerkers, deed de PvdA 
nog twee voorstellen die werden aangenomen. De PvdA wil 
dat de provincie gaat werken aan een betere match tussen 
werk en werkzoekende. “Het tekort aan arbeidskrachten 
staat volop in de schijnwerpers. Tegelijkertijd komt een 
grote groep mensen nog steeds moeilijk aan een baan. 
Bijvoorbeeld omdat ze ouder zijn, en hun opleiding niet 
aansluit bij de vacatures die ze tegenkomen.” Jan Walrecht 
wil dat de provincie zich extra inzet om mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt te helpen aan werk. Ook 
maken wij ons sterk om de beeldende kunst in Fryslân 
te behouden. Negatieve gevolgen van de coronacrisis 
voor de kunstsector moeten hersteld worden. Mocht er 
financiering missen voor de kunstsector, dan kan dit op 
initiatief van de PvdA hersteld worden uit het provinciale 
coronaherstelpakket.

Financiën & Economie



  •  FINANCIËN & ECONOMIE   •  NATUUR & LANDBOUW  •  VERKEER & VERVOERBESTUUR   •  FINANCIËN & ECONOMIE   •  NATUUR & LANDBOUW  •  VERKEER & VERVOERBESTUUR   •  FINANCIËN & ECONOMIE   •  NATUUR & LANDBOUW  •  VERKEER & VERVOERBESTUUR

08

Terugblik

April

Wonen

In April bespreekt Anne Zijlstra
de Woonagenda. Voor het 

aanpakken van de woningnood 
willen we de bouw van 

verplaatsbare woningen
 stimuleren en samen met
gemeenten op zoek naar 

leegstaande panden. 

Mei

Veenweideprogramma
Het is een van de belangrijkste 
dossiers van onze gedeputeerde 
Douwe Hoogland: het Veenweide-
programma. Er was veel weerstand 
tegen het plan om het waterpeil in 
delen van het veenweidegebied te 
verhogen. Maar in mei kwam het 
programma met ruime meerderheid 
door de Staten. Volgens Hoogland is 
het “ spannend geweest, en het zal 
ook nog wel even spannend blijven.” 
Want voor de financiering van het 
programma kan de provincie niet 
zonder het Rijk en Europa.

Juni

Den Haag

Toen bekend werd dat Thialf niet
overeind kan blijven zonder 
structurele steun van de overheid 
met een bedrag dat veel te hoog 
is voor de provincie en gemeente 
Heerenveen, ging 
Jaap Stalenburg met Esther de 
Vrij (VVD) naar Den Haag om te 
lobbyen voor een landelijke 
bijdrage aan het schaatscentrum.
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Geluidsoverlast door defensieradar
De nieuwe SMART-L radar van Defensie zorgde sinds 
januari een tijd lang voor overlast bij de inwoners van 
Wier. Deze radarinstallatie maakt veel meer geluid dan zijn 
voorganger. Erik de Groot ging naar Wier om de overlast 
te bespreken. “Door gesprekken met bewoners maken wij 
ons zorgen over het gebrek aan communicatie voorafgaand 
aan de vervanging en de overlast die de nieuwe radar 
veroorzaakt.”. Hij stelde met de FNP vragen. Ze wilden 
weten waarom er niet met de bewoners is gecommuniceerd 
en vroegen de gedeputeerde om het gesprek aan te gaan 
met de staatssecretaris van Defensie.

Ruim 35 fracties ondertekenen Waddenmanifest
De PvdA en GrienLinks stelden in februari een 
‘Waddenmanifest’ op, dat door 35 noorderlijke fracties 
uit de Staten, raad en wetterskip werd ondertekend. Het 
manifest roept het kabinet op om per direct te stoppen met 
mijnbouw in het gebied en geen nieuwe vergunningen te 
geven, zolang de uitkomsten van de onderzoeken naar 
het hand-aan-de-kraan principe nog niet zijn afgerond. De 
noorderlijke fracties vinden een krachtig signaal vanuit het 
Noorden daarom noodzakelijk; “Laat het wad met rust en 
de natuur zich hier herstellen.”

Solidair klimaatbeleid
De PvdA staat voor solidariteit, ook als het gaat om 
klimaatbeleid. Erik de Groot pleitte daarom bij de Regionale 
Energie Strategie (RES) om nieuwe initiatieven van burgers 
mee te blijven nemen en gemeenten niet af te remmen. En 
“klimaat- en milieubewustzijn mag niet het voorrecht zijn van 
alleen de mensen met een royaal gevulde portemonnee.” 
Daarom blijven wij scherp op de inzet van energiecoaches. 
We moeten ook solidair zijn met toekomstige generaties. 
Daarom wil de PvdA dat jongeren betrokken worden bij 
klimaatgerelateerde beslissingen. De Groot kreeg de Staten 
mee met zijn voorstel om jongeren  in de positie te brengen 
om de provincie gevraagd en ongevraagd van advies over 
klimaat te voorzien.

Protest in Ternaard
“Een natuurgebied bescherm je, dat win je niet uit.” In 
septermber kwamen wij in actie tegen het voornemen van 
minister Blok om gaswinning in de Waddenzee tussen 
Ternaard en Ameland toe te staan. We sloten ons aan bij 
een groot in protest in Ternaard, waar ook PvdA-Kamerlid 
Henk Nijboer aanwezig was. We vroegen met GrienLinks 
aan de andere Tweede Kamerfracties om het besluit van 
tafel te vegen. En deden een oproep aan Shell om zich als 
aandeelhouder van de NAM van gasboringen af te zien en 
hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen serieus te nemen. 

Energielabel kantoorpanden
Kantoorpanden moeten vanaf 2023 minimaal energielabel 
C hebben, anders kan het pand niet meer als kantoor 
worden gebruikt. Volgens cijfers van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RvO) heeft nog maar 32 procent 
van de Friese kantoren een label heeft tussen A en C1. 
Meer dan de helft heeft nog helemaal geen label. Erik de 
Groot en D66 vroegen in september wat de provincie kan 
doen in de verduurzaming van het MKB. We vroegen om 
energiecoaches ook voor het MKB in te zetten. 

Naar een schone en gezonde leefomgeving
Het gaat niet goed met de biodiversiteit. Dat komt onder 
andere door het gebruik van pesticiden. In november 
kwamen Erik de Groot en zijn collega’s van GrienLinks, SP, 
D66, PvdD, FNP en 50PLUS met een initiatiefvoorstel om 
het gebruik van pesticiden in de provincie af te bouwen tot 
bijna 0% in 2030. “We moeten stoppen met middelen die 
het milieu belasten, de biodiversiteit ondermijnen en de 
ziekte van Parkinson kunnen veroorzaken”. Kern van het 
voorstel is dat de provincie bij zichzelf moet beginnen. Dat 
betekent dat de provincie zelf het goede voorbeeld geeft en 
het inkoopbeleid aanpast. Het aangenomen voorstel had al 
snel effect: de provincie maakte een maand later bekend 
dat vanaf 2022 het gebruik van glyfosaat niet langer is 
toegestaan op provinciale pachtgronden. 

Duurzaamheid & Milieu
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‘Geen structurele bezuinigingen op het ov’
De PvdA is tegen structurele bezuinigingen op het ov door 
de coronacrisis. “Ik snap dat het onwenselijk is om lege 
bussen te laten rijden, maar deze pandemie mag niet 
aangegrepen worden om nu structureel te bezuinigen op 
het ov”, zei Edou Hamstra in januari. “Als straks het oude 
normaal is teruggekeerd, willen we dat de reiziger weer 
optimaal gebruik kan maken van de bus.” Hamstra wil een 
andere aanpak van de provincie en Arriva. Ze wijzigde het 
voorstel zodat de besparingen en optimalisaties zich alleen 
richten op de coronacrisis en de herstelperiode erna. “Zo 
halen we het structurele karakter eraf.” Na de crisis en 
herstelperiode willen we de reiziger graag zo snel mogelijk 
terugzien in het ov. Daarom is mede op ons initiatief 100.000 
euro uit het tweede coronaherstelpakket gereserveerd voor 
een campagne om mensen terug het ov in te krijgen.

‘Tijd voor aanpak sluipverkeer Drachten en Haulerwijk’
Tussen Drachten en Haulerwijk wordt de weg gebruikt 
als sluiproute door zwaar vrachtverkeer. Dat zorgt voor 
onveilige verkeerssituaties, bijvoorbeeld in de bebouwde 
kom van Waskemeer. De weg is daar niet geschikt voor 
zwaar vrachtverkeer, waardoor er gevaarlijke situaties 
ontstaan voor fietsers. Edou Hamstra wilde weten of een 
verbod voor vrachtverkeer zonder bestemming mogelijk is.

Brief aan Tweede Kamerleden over veiligheid in bus
De PvdA, FNP en ChristenUnie maakten zich in februari 
zorgen over reizigers die zich onveilig voelen in de bus. 
Doordat er door corona minder bussen rijden, komt het vaker 
voor dat er tijdens de spits meer mensen gebruik maken 
van dezelfde rit. Eerder stelden de partijen hier schriftelijke 
vragen over aan Gedeputeerde Staten. Op de vraag wat de 
reden is dat de bussen te vol zitten, werd verwezen naar 
een landelijk protocol. Statenleden Edou Hamstra, Matthijs 
de Vries (ChristenUnie) en Wopke Veenstra (FNP) stuurden 
daarom een brief aan de Tweede Kamerfracties en de 
commissie van Infrastructuur en Waterstaat met de vraag 
om niet langer toe te staan dat alle zit- en staanplaatsen 
bezet mogen zijn. Of tenminste zoveel mogelijk ervoor te 
zorgen dat reizigers in staat zijn om afstand te houden.

Noodconcessie
Door de coronacrisis pakken minder mensen de bus. 
Daardoor komt er voor twee jaar (2023 en 2024) een 
noodconcessie, in plaats van dat het ov vanaf 2023 voor 
tien jaar wordt aanbesteed. In die twee jaar worden er, 
zolang er minder reizigers zijn, ook met minder bussen 
gereden. Hamstra: “Het voelt dan ook niet fijn om voor een 
noodconcessie te stemmen. Maar ik geloof wel dat het 
gezien de coronacrisis en de gevolgen hiervan de beste 
oplossing is. Voor de PvdA is het wel belangrijk dat er 

dan naar passende oplossingen wordt gekeken, met het 
meest geschikte maatwerk voor inwoners van ieder dorp. 
“Geen vrouw met kinderwagen op een elektrische fiets.” 
De PvdA wil ook dat schijnconstructies voorkomen worden. 
Werken met een onderaannemer mag er niet toe leiden 
dat er een andere cao wordt toegepast, want gelijk werk 
= zelfde arbeidsvoorwaarden. Daarom hebben wij samen 
met GrienLinks en CDA, SP en 50+, en met unanieme 
steun van Provinciale Staten, de provincie opgeroepen 
om alle chauffeurs in deze concessie te laten rijden onder 
de condities van de cao openbaar vervoer sector stad- en 
streek.

‘Goede arbeidsvoorwaarden zijn basis van goed ov’
De PvdA is geschrokken van het bericht dat meerdere Arriva 
werknemers overstappen naar een andere vervoerder 
omdat zij ontevreden zijn over de arbeidsvoorwaarden.  
Volgens de vakbonden is de werkdruk voor werknemers 
te hoog en voelen zij zich niet gehoord. Edou Hamstra: 
“Goede arbeidsvoorwaarden zijn de basis van goed 
openbaar vervoer.” Zij wilde weten wat de gevolgen zijn 
voor de werknemers, dienstregeling en de dienstverlening 
en stelt daarom vragen aan het college van gedeputeerde 
Staten.

Verkeer & Vervoer
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Terugblik

Juli

Thialf

Augustus

Museumbezoek

September

Na ons bezoek aan Den 
Haag, kwamen Kamerleden 
naar Fryslân om in Thialf 
met Staten- en raadsleden 
te bekijken wat de 
betekenis is van het 
schaatscentrum en hoe de 
situatie verbeterd kan 
worden. 

Bij de opening van het politieke 
seizoen bracht de fractie een 

bezoek aan het Fries Museum.
 

Regenboogvlaggen voor Fryslân

1000 (digitale) gehesen regenboog-
vlaggen in Fryslân voor Roze Zaterdag
op 16 oktober: dat was het
doel van de Moeders en Vaders
van Fryslân. In augustus was Edou
bij Us Mem voor de campagneaftrap. Met 
hun campagne willen de ouders Fryslân 
inclusiever maken voor LHBTI-kinderen.

Protest tegen gaswinning

Toen minister Blok een vergunning
gaf voor gaswinning nabij de 
Waddenzee, kwamen provinciale
politici snel in actie. Veel partijen
sloten zich aan bij een protest in
Ternaard tegen de gaswinning. 

058 Samen Sterk is een
van de Bloeizone-initiatieven 

die mensen gezonder laat 
leven. In de wijken van 

Leeuwarden kunnen ze hier op 
een veilige plek 

sporten. Gedeputeerde Douwe 
Hoogland bewoog in september 

mee tijdens een werkbezoek.

Samen Sterk



‘Oplossing voor verduurzamen dorps- en buurthuizen’
De PvdA wilde in januari van Gedeputeerde Staten weten 
of de provincie dorps- en buurthuizen kan helpen bij het 
treffen van duurzaamheidsmaatregelen, nu hun buffers om 
hierin te investeren door de coronacrisis zijn verdampt. Anne 
Zijlstra en Erik de Groot: “De gevolgen van de coronacrisis 
heeft het ‘sociale goud’ van onze provincie hard getroffen. 
De reserves die dorps- en buurthuizen hebben opgebouwd 
om te kunnen verduurzamen, hebben zij moeten gebruiken 
om tijdens deze crisis het hoofd boven water te houden. 
Wij willen weten wat de provincie kan doen om hun 
duurzaamheidsambities alsnog waar te maken.”

Extra plekken voor asielzoekers
Door de oorlog in Afghanistan vluchtten afgelopen zomer 
veel Afghanen naar Europa. Daardoor kwam de capaciteit 
van het COA om asielzoekers en vergunninghouders op 
te vangen onder druk. De Commissaris van de Koning 
(CdK) kreeg per brief een verzoek om snel voor extra 
opvangplekken te zorgen. Edou Hamstra vroeg met 
GrienLinks en ChristenUnie de CdK om snel gehoor te 
geven aan deze oproep. De fracties vroegen Gedeputeerde 
Staten en de CdK om in zijn rol als rijksheer snel naar extra 
opvanglocaties te zoeken. In december vroegen dezelfde 
partijen met D66 om opnieuw de regietafel bijeen te 
roepen om te overleggen hoe de druk op de opvang beter 

beheersbaar wordt.

Woningnood
Wonen waar je hart ligt, klinkt tegenwoordig meer als een 
droom dan realiteit. De woningnood is groot in Fryslân. 
Steeds meer jongeren vinden geen plek in het dorp waar 
ze zijn opgegroeid en ouderen kunnen er niet blijven wonen 
omdat er geen passend aanbod is. Voor het aanpakken 
van de woningnood willen we de bouw van verplaatsbare 
woningen stimuleren, alternatieve woningbouw - zoals 
hout- en zelfbouw - stimuleren,  we willen dat genoeg 
vakmensen worden opgeleid om aan de vraag te kunnen 
voldoen en samen met gemeenten een quickscan maken 
naar panden die in aanmerking kunnen komen voor een 
(tijdelijke) woonfunctie. We hebben via de kadernota geld 
beschikbaar gesteld om het herbestemmen van deze 
panden makkelijker te maken. 

Friese staten en stinzen
In het najaar zijn meerdere Friese staten en stinzen 
verkocht of in de verkoop gezet. De PvdA is bang dat 
met de verkoop, ook de toegang tot de geschiedenis en 
de omgeving van het erfgoed verloren gaat. Anne Zijlstra 
wilde van Gedeputeerde Staten weten wat de provincie 
kan doen om de publieke toegankelijkheid te waarborgen. 
“Ons monumentaal erfgoed speelt een belangrijke rol bij 

het overdagen van onze Friese cultuurhistorie.”

Aandacht voor getroffen zzp’ers in de cultuur
De culturele sector en de festivals- en evenementenbranche 
konden zich nog maar enkele weken herstellen van de 
schade door de coronamaatregelen, toen ze  in november 
opnieuw te maken kregen met extra maatregelen. Geplande 
voorstellingen, evenementen en festivals zoals Explore 
the North konden daardoor niet doorgaan. Anne Zijlstra 
wilde met CDA, VVD en GrienLinks weten of zzp’ers in de 
culturele sector extra financiële steun konden krijgen uit het 
provinciale coronaherstelpakket.

‘Juist als we niks doen, verandert alles’
Met het Deltaplan voor het Noorden deden de provincies 
Fryslân, Groningen, Drenthe en Flevoland een ‘bod’ aan 
het Rijk: we kunnen duizenden huizen bouwen, maar daar 
hebben we de Lelylijn voor nodig. Er onstond al snel een 
een verhitte discussie over een mogelijke massa toestroom 
van mensen uit de Randstad. “En met die discussie laat 
je een hoop kansen liggen”, vinden Edou Hamstra en 
Anne Zijlstra. “Want het moet gaan over verjonging in de 
dorpen, de leefbaarheid in het dorp. Het moet gaan over de 
toekomst van Fryslân. Als wij de discussie voeren vanuit de 
angst dat er dingen veranderen en daardoor niks doen, dan 
verandert de wereld om ons heen het voor ons.”

Cultuur & Leefbaarheid
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Terugblik

Oktober

PvdA Fryslân Festival

November December

Woonprotest

Gelukkig 2022

De fractie sloot het jaar af
met een nieuwjaarswens aan
de leden.

Op 1 oktober organiseerde PvdA
Fryslân haar eigen festival over
kansengelijkheid. Met aangrijpende
verhalen van Hans Spekman over
armoede en Tineke Admiraal en
Sipke Jan Bousema over het belang 
van de regenboogbeweging. 

Roze Zaterdag
Tijdens Roze Zaterdag in Leeuwarden
stond PvdA Fryslân op de 
Provinciale boot en vierden we de liefde!

Stop de woningnood, wonen is een recht! 
Ook in Fryslân komen jongeren moeilijk 
aan een woning en daarom sloten Jaap en 
Edou zich aan bij het woonprotest in 
Groningen.

Regeerakkoord
In december presenteerde
het kabinet een regeerakkoord
met goed nieuws voor Fryslân: 
Er wordt 3 miljoen euro 
gereserveerd voor de Lelylijn en 
Thialf krijgt jaarlijks 1 miljoen euro. 
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Betere monitoring van effecten regiomarketing
“Juist nu, in de coronacrisis, is het van het grootste belang 
dat het toerisme naar deze provincie wordt geoptimaliseerd”, 
zei Jaap Stalenburg in februari over het rapport van de 
NRK over regiomarketing. Volgens het rapport was de 
verantwoording over de bestede middelen en resultaten 
niet alle jaren voldoende. Stalenburg heeft geen behoefte 
om te lang in de achteruitkijkspiegel te blijven kijken, want 
er staan grote uitdagingen voor ons. Daarom wil Stalenburg 
dat regiomarketingbureau Merk Fryslân in de toekomst 
betere verantwoording kan afleggen en kan laten zien op 
welke doelgroepen gericht is en met welke middelen dit 
gebeurt.

Eenzaamheid onder kinderen met een handicap 
De meeste kinderen met een handicap hebben zwaar te 
lijden onder de lockdown. 72 procent is eenzamer dan 
ooit, bleek uit onderzoek. Jaap Stalenburg vroeg om een 
aanpak: “Ik wil weten of de provincie Sport Fryslân en de 
gemeenten financieel kunnen ondersteunen bij hun inzet 
om mensen met een handicap snel weer te kunnen laten 
sporten.”

Kamerleden op bezoek Thialf
Politici riepen bij het winterse weer al de Elfstedentocht 
uit, maar om schaatsters daarvoor te trainen in Thialf is 

overheidssteun nodig. In april werd bekend dat Thialf 
een structureel tekort heeft van 1,4 miljoen en nog eens 
2,5 miljoen euro nodig heeft voor groot onderhoud en 
investeringen. De provincie, gemeente Heerenveen, 
NOC*NSF en de KNSB nemen het tekort op zich, maar 
voor de onderhoudskosten werd naar Den Haag gekeken. 
In juli bezochten Kamerleden de schaatstempel om 
de situatie - en de schaatsers - van dichtbij te bekijken.
Uiteindelijk hielpen de coalitiepartijen Thialf uit de brand: 
Het krijgt een jaarlijkse bijdrage van het Rijk. De PvdA 
heeft sinds april gepleit en geolobbyd om Thialf overeind te 
houden, maar Jaap Stalenburg verwacht hier wel iets voor 
terug: “Er moet een plan voor de toekomst komen.Thialf 
moet ondernemender worden om de financiële situatie te 
verbeteren.”

De kleedkamer moet voor iedereen veilig zijn
Bij een regenboogprovincie hoort een actief beleid om op 
alle fronten discriminatie en uitsluiting van de LHBTIQ+ 
groep tegen te gaan. Dus dat zeven op de tien spelers 
zeggen de voetbalwereld als LHBTIQ+ onvriendelijk te 
ervaren, is onacceptabel. Jaap Stalenburg vroeg met 
GrienLinks om actie in het sportbeleid: “Ga met betrokken 
organisaties als het COC en Tumba in gesprek over de 
meest effectieve aanpak en kom met een campagne waarin 
Friese sporticonen zich uitspreken. Want de kleedkamer 

hoort veilig te zijn, voor iedereen!”

Zorgen over verdwijnen kampeerplekken
Wie met een tent of stacaravan wil kamperen, kan op 
steeds minder plekken in Fryslân terecht. In het zuidwesten 
van onze provincie verdwijnen er de komende twee jaar 
bijna duizend vaste seizoensplaatsen op campings. Een 
zorgelijke ontwikkeling, vindt Jaap Stalenburg. “De prijs van 
een lodge ligt hoger dan een kampeerplaats voor een tent 
of caravan en de PvdA wil niet dat alleen kapitaalkrachten 
in Fryslân op vakantie kunnen” Hij vroeg de provincie om in 
gesprek te gaan met de betrokken partijen en te kijken of er 
campingplaatsen behouden kunnen blijven. 

Meer bevoegdheden voor de Kustwacht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan meer 
doen om een volgende containerramp in de buurt van 
de Waddeneilanden te voorkomen, concludeerde de 
Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV). Volgens de 
OvV kan Nederland veel verregaandere maatregelen 
treffen dan wat er volgens het ministerie zelf mogelijk 
is. Jaap Stalenburg: “Wij maken ons al langer hard voor 
meer maatregelen, bijvoorbeeld door de Kustwacht 
meer bevoegdheden te geven bij storm.” Hij vroeg de 
gedeputeerde om de aanbevelingen op te volgen en daarbij 
unieke status van het Waddengebied effectief in te zetten.

Sport & Recreatie
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Gedeputeerde



Tekst en vormgeving: Partij van de Arbeid Fryslân.

Foto’s: Partij van de Arbeid Fryslân, Leeuwarder Courant (pagina 6) 

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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