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Rumoer over vluchtelingen in Statenzaal
LEEUWARDEN Het was gisteren de

allereerste keer dat Provinciale Staten met de PVV erbij over opvang
van vluchtelingen debatteerden.
Het knalde meteen.

Sinds maart 2011 bevinden zich onder de Provinciale Staten van Friesland ook PVV’ers, maar over vreemdelingen, vluchtelingen en de islam
ging het tot nog toe nooit specifiek.
Provinciebesturen gaan daar niet
over.
Maar gisteren was er toch een aanknopingspuntje: de provincie heeft
een toezichthoudende taak op gemeenten die vluchtelingen moeten
huisvesten. Dat lukt niet alle gemeenten. Provinciale Staten grepen

die actualiteit aan om te laten merken hoe ze met vluchtelingen meeleven, hoe bezorgd ze zijn en wat ze
van de provincie verwachten.
Of niet. ,,Geen extra opvang in
Friesland’’, sprak PVV-fractieleider
Max Aardema. Volgens hem zijn het
vooral de rijken die vluchten; er zitten veel economische gelukszoekers
onder, evenals mensen die door terroristen op pad zijn gestuurd. Europa, Nederland en Friesland kunnen
volgens hem de almaar groeiende
stroom niet aan, terwijl steenrijke
landen als Qatar en Saudi-Arabië
veel meer kunnen doen.
Komen er te veel nieuwelingen
,,dan hâlde we sels ek neat oer’’,
waarschuwde zijn fractiegenoot

Harrie Graansma. Hij betoogde verder dat de opvang duur is, dat er veel
meer problemen in de wereld zijn
(honger, ziekte) die niet worden opgelost en dat het aan de burger en
niet aan de overheid is om actie te
ondernemen.
De reacties logen er niet om. ,,Misselijk’’ (Remco van Maurik, PvdA),
,,laf en belachelijk’’ (Retze van der
Honing, GrienLinks) en ,,geroeptoeter’’ (SP, Machiel van Aarten). Anja
Haga (ChristenUnie) riep op om
barmhartigheid zwaarder te laten
wegen dan angst.
Toen moest Jitske Eizema nog komen. Zij vormt de eenmansfractie
Fryske Frijheidspartij sinds ze afgelopen voorjaar uit de PVV is gezet.

‘Donkere jonge
mannen in de
straat op de
vrouwtjes loeren’

Destijds stipte ze al aan dat ze de
Friese PVV-vertegenwoordigers vaak
niet duidelijk genoeg vindt.
Zij schetste een beeld van slinkende toeristenstromen als ,,donkere
jonge mannen in de straat op de
vrouwtjes loeren’’. Als er woningen

nodig zijn ,,moeten onze kiezers
voorop staan’’, zei ze. En, sprekend
over gasten die gastheren niet de
hand zouden willen schudden: ,,Doe
het ons niet aan dat wij huizen bouwen om die weg te geven aan mensen die niet eens in staat zijn om fatsoenlijk met ons om te gaan.’’
Terwijl commissaris van de koning John Jorritsma haar enkele malen tot de orde riep, liepen verschillende statenleden (D66’ers, SP’ers,
enkele PvdA’ers, een CDA’er, 50PLUS
en enkele ChristenUnie-mensen ) de
zaal uit. Uit protest.
Eizema op haar beurt werd ook
kwaad: ,,Het is niet te pikken als wat
ik zeg wordt afgedaan als onzin. Dat
is niet eerlijk.’’

