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“Je kunt de windrichting niet beïnvloeden, maar je kunt wel je zeilen bijstellen.” (Frans gezegde) 
Ik denk dat dit het uitgangspunt is voor Fryslan de komende jaren.  
 
De begroting 2013 gaat namelijk niet alleen over 2013 maar ook over de jaren daarna. En we kunnen 
nu al voorspellen dat deze begroting bijgesteld moet worden.  
 
Een negatief saldo de komende jaren. In 2015 zelfs  14,6 miljoen in de min. Pas de jaren daarna zien 
er positiever uit.  
Tijdens de verkiezingscampagne deze zomer hoorden we alom: er is crisis en we moeten onze 
kinderen/kleinkinderen niet opzadelen met torenhoge lasten.  
Maar wat doet dit college? Het volgende college opschepen met een tekort. Dat vind de 
ChristenUnie niet netjes.  
Vooral niet omdat hier een groot risico in zit. Omstandigheden veranderen, waardoor de kans dat de 
saldo's nog negatiever uit zullen vallen erg groot is. En de omstandigheden zúllen veranderen. Kijk 
alleen maar naar het regeerakkoord: 

 

 Compensatie voor de BTW-verhoging gaat niet door.  
 

 Het nieuwe kabinet koerst op een ‘materieel’ gesloten provinciale huishouding.  
 

 Wet HOF/ Schatkistbankieren 
 

 200 miljoen in regeerakkoord voor decentralisatie natuur. Een positief effect! Maar wat betekent 
dit voor Fryslan? 

 
Deze punten zijn overmacht. De wind waait een andere kant op en je zult je zeilen bij moeten stellen.  
 
Maar op andere punten wordt het risico door de provincie zelf veroorzaakt of heeft ze het zelf in de 
hand: 
 

 ‘De planning van grote investeringen is lastig’, lezen we in de begroting. ‘Uitloop kan aanzienlijke 
gevolgen hebben voor het financieel kader’.  

 

 RSP-pakket: het college geeft in een aanvullende brief aan dat ze er vertrouwen in heeft dat het 
Rijk het geld niet terugvordert, nu trein Hveen-Gron en gebiedsontwikkeling Heerenveen niet 
doorgaan. Ik heb het convenant gelezen. 
Harde garanties dat Den Haag er net zo over denkt als dit college zijn er niet. De tijd zal het leren.  
 

 Dan hebben we nog de grond. Er wordt minder grond verkocht. Hier zit een potentieel risico.  
 
Kortom, de ChristenUnie heeft zelden zoveel twijfels gehad over de haalbaarheid van een begroting 
als deze.  
Het college heeft gemerkt in de vorige vergadering dat vertrouwen in dit college een issue is.  
Wat ons betreft is de onzekere situatie rond de begroting een uitdaging om het vertrouwen te 
herstellen. Juist omdat er veel veranderingen kunnen en zullen komen zal er goed en op tijd 
gecommuniceerd moeten worden. Een uitdaging, waarvan wij hopen dat dit college deze serieus, 
met beide handen, aan zal pakken.  

 
 
 



Een aantal concrete punten: 
 

 Sterk Openbaar Vervoer is een speerpunt voor de ChristenUnie. 
 
Hanzelijn zou voor reistijdverkorting leiden. Dit lijkt tegen te vallen. MOTIE, met PVDA, om 
de Hanzelijn-meevaller aan te wenden voor reistijdverkortende maatregelen. 
 
In septembervergadering motie ingediend voor station Thialf. Volgens ged. Kramer kon dit 
niet vanwege de 1000-instappers-norm. Maar deze norm geldt niet. In eerste plaats bestaat 
deze norm niet meer, en in de tweede plaats was deze norm alleen geldig voor nieuwe 
stations. Thialf is een bestaand station. Het gaat om uitbreiding van de dienstregeling zodat 
de halte een regionale functie kan krijgen voor Heerenveen Zuid en de achterliggende 
dorpen. Daarom een nieuwe MOTIE. 

 
Ook werknemers stimuleren met OV te reizen. Belangrijke factor voor gebruik OV is afstand 
tot halte. Daarom een MOTIE om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om bedrijven-
bussen te laten rijden.  
 

 Veiligheid is ander belangrijk thema voor ChristenUnie.  
 
Zoals veiligheid op het water. We hebben aanvullende informatie gekregen. Bedankt. De 
wijze waarop de ambulanceboot, KNRM, Brandweer wordt ingezet heeft ons enigszins 
gerustgesteld.  
De spreiding en beschikbaarheid van ambulances wordt per 2013 landelijk geregeld. Op zich 
goed, omdat grensgebieden hiermee goed kunnen worden overzien. De 
verantwoordelijkheid ligt straks bij de veiligheidsregio: daarom dringt de ChristenUnie bij 
deze aan bij dit college dat ze bij de overdracht goed aangeeft wat de belangen zijn van 
fryslan, zodat de dekking op het water goed geborgd is. 
 

 ChristenUnie vindt dat goed ondernemen gestimuleerd moet worden. Helaas lijkt dit in 
Hallum niet het geval. Doordat bedrijven het goed doen passen ze niet meer in hun jasje en 
dreigen ze te vertrekken. ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld. De provincie heeft 
toegezegd binnen hun mogelijkheden hun best te doen. Samen met CDA/PVDA/FNP/PVV 
MOTIE om dit te onderschrijven.  

 

 De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers komt te vervallen 
(regeerakkoord). Structureel gaat de opbrengst van de motorrijtuigenbelasting met 153 mln 
euro omhoog (landelijk). Onderdeel van de begroting 2013 is een opcentenverhoging. Vraag 
is nu:  
als oldtimers ook motorrijtuigenbelasting gaan betalen, kan de totale opcentenverhoging dan 
iets minder zijn dan nu wordt voorgesteld? (evt in tweede termijn MOTIE) 

  

 Waddenfonds. Vanuit Fryslan heeft gemeente Dongeradeel een voorstel ingediend voor het 
waddenfonds: ‘Kuorke Dokkum’.  Deze week hoorden we dat er drie subsidies uit het 
Waddenfonds zijn toegekend aan Noord-Holland.  
Hoe staat het met het Kuorke?  
 Is dit ingediend bij het Waddenfonds? Zo niet, waarom niet? Waar haakt het?  
(De projecten in het kuorke zijn onderdeel van Agenda netwerk NoordOost. Sud-Ie is het grootste project). 


