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Acties zijn schuingedrukt weergegeven
Aanwezig:
Alies de Vries
Aukje Elzinga-Douma
Toos van der Vaart
Jantsje van der Veen
Margreet Jonker
Rein Ferwerda
Hepke Deelstra
Ynze de Boer
Douwe Hooijenga

Dantumadiel
Achtkarspelen
Achtkarspelen
Tystjerksteradiel
Kollumerland
Dongeradeel en AB Wetterskip
Statenfractie
Statenfractie en AB CU-bestuurdersvereniging
Tystjerksteradiel

Ynze leest met ons uit Genesis 50:15-21 en gaat voor in gebed.
Het doel van de avond is vooral te kijken naar thema’s die spelen in Noordoost Fryslân die raakvlak
hebben met zowel de gemeente als de provincie.
Na een voorstelrondje bespreken we de vier thema’s die op de agenda staan.
1. Circulaire economie
Vorige maand is de werkgroep Circulaire economie opgestart met vijf personen. Douwe Hooijenga is
voorzitter en legt uit wat de werkgroep doet: ‘Tijdens onze eerste bijeenkomt zochten we uit wat we
verstaan onder circulaire economie. Alles wat circulair is, is duurzaam, maar niet andersom. Nu zijn
we aan het oriënteren welke kant we verder op willen. Het doel is in ieder geval om met elkaar te
bekijken hoe we dit thema naar ons toe kunnen trekken. We kijken hierbij o.a. naar ‘best practices’ in
de gemeentes.’
In Kollumerland heeft de CU, door input van de werkgroep, al een motie ingebracht, in navolging van
T-diel, om het inkoopbeleid van de gemeente circulair te maken.
Circulaire Economie leent zich goed voor het verkiezingsprogramma (van bijv. NOF). De werkgroep
nodigt daarom zoveel mogelijk verschillende fracties uit om deel te nemen aan de werkgroep.
2. Economie in NO Fryslân
Proeftuin ‘maak het verschil’. Dit is een project dat gemeentegrens-overstijgend is. Degene die het
punt heeft ingebracht is niet aanwezig en de andere aanwezigen hebben verder niets aan dit
onderwerp toe te voegen.

3. Krimp
De nieuw-op-te-richten gemeente Noard-East Fryslân heeft te maken met krimp. Met deze
problematiek hebben we elkaar, de verschillende gemeentes en provincie, nodig. De grote moeilijkheid bij krimp, is dat de regio het aantal voorzieningen moet terugschroeven. ATLAS-NOF > dit
rapport heeft een analyse gemaakt hoe het voorzieningsniveau eruit moet komen te zien in de
krimpregio. Doordat gemeentes de aanbevelingen van dit rapport niet willen uitvoeren, zal de
leefbaarheid achteruit gaan. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Er is sprake van ‘dorpisme’ in
de regio NOF. Snijden in voorzieningen is een gevoelig onderwerp. Er wordt nu gekeken naar
sportvoorzieningen in bijv. Tytsjerksteradiel. In Dongeradeel was het erg lastig om de scholen te
laten fuseren. Bijvoorbeeld bij een zwembad moet ook over de grensmuren heen worden gekeken.
Hallum Bruisend Hart
In Hallum is er een actiegroep die aandacht vraagt voor haar voorzieningen. Met concrete ideeën
willen zij kijken hoe de voorzieningen zoveel mogelijk kunnen worden behouden. De plannen zijn
echter door de gemeenteraad terzijde geschoven. De vraag is dan: moet er van onderop actie
worden genomen of moet de provincie de leiding nemen om het voorzieningsniveau te reguleren?
Als provinciale fractie hebben we besloten dat het uiteindelijk een gemeentelijke aangelegenheid is.
De provinciale fractie zou hooguit aan gedeputeerde Johannes Kramer kunnen vragen om hierin
regie te nemen, maar hij zal ook zeggen dat het uiteindelijk de verantwoordelijkheid is van de
gemeente. De provincie kan dus uiteindelijk op dit moment weinig met het thema krimp.
4. Openbaar Vervoer
Er zijn minder busverbindingen vanuit de dorpen naar het treinstation. Vanuit de CU-fractie uit
Dantumadiel is hier weerstand tegen.
Waarmee maak je een krachtig verhaal? Als je Schriftelijke Vragen stelt als Statenfractie, of als je de
wethouder bevraagt in de gemeente? Ynze de Boer (Statenfractie): het is beter om de wethouder te
bevragen. In Tytsjerksteradiel is er druk actie gevoerd op dit dossier, waardoor er nu vaker bussen
stoppen bij een bushalte aan de centrale as. Ynze de Boer: ‘Hieruit blijkt dat je als gemeente veel
sterker staat als je vanuit het college de gedeputeerde blijft bestoken.’
Mocht er behoefte zijn aan advies, dan is de Statenfractie zeer bereidwillig te helpen.
5. De Skieding
Als Statenfractie hebben we nog niet een standpunt t.a.v. dit onderwerp. De Statenfractie krijgt zulke
tegenstrijdige geluiden te horen dat wij nog niet weten welke keuze de fractie moet maken. Er ligt
een voorstel van het college om een erfafscheiding aan de achterkant te maken. De huizen worden
op die manier ontsloten. De bewoners willen dit over het algemeen niet. Een andere optie is om een
nieuw tracé aan te leggen. Het nadeel hiervan is, is dat de natuurwaarde sterk wordt verminderd. De
passeerstroken, waar de trekkers de auto’s voorbij kunnen laten gaan, werkt niet. Kollumerland en
Achtkarspelen worden niet goed ontsloten en met de voorstellen die er liggen wordt dat niet veel
beter. Het is verstandig dat de Statenfractie en de gemeentefractie onderling contact houden om te
voorkomen dat er tegengestelde dingen worden gezegd. Het is goed (maar niet noodzakelijk) om één
lijn te trekken.
De Statenfactie wacht eerst de hoorzitting af en daarna zal de Statenfractie contact opnemen met de
desbetreffende gemeenteraadsfracties.

6. WVTTK
Biovergister
In Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen zijn er biovergisters. Bij beiden levert dit veel commotie op. De
gemeente is verantwoordelijk voor het bestemmingsplan, maar de provincie is het bevoegd gezag in
het geval van Burgum (Engie). Er moet op korte termijn een besluit worden genomen die dan naar de
provincie verstuurd wordt.
Hoe duurzaam is een biovergister? Dat is de vraag die de fractie van Tytsjerksteradiel zichzelf stelt. In
Achtkarspelen is er ook al veel vervuilde industrie en vraagt de fractie zich ook af in hoeverre een
biovergister duurzaam is.
Tystjerksteradiel en Achtkarspelen houden elkaar op de hoogte over de voortgang van de vergisters.
Wiebo de Vries en Douwe Hooijenga houden eveneens contact met elkaar op dit dossier.
Snelvaren op het Burgermar.
De Statenfractie en de fractie van Tytsjerksteradiel zijn tegen snelvaren op het Burgermermar. De
reden voor de fractie-Tytsjerksteradiel om tegen te zijn, is onder meer, omdat het burgermermar een
tegenhanger moet zijn van de meren in Súdwest Fryslân waar al snel gevaren mag worden. Het
college heeft een onuitvoerbaar voorstel. Op een hoorzitting blijkt dat de vertegenwoordigers van de
waterrecreatie tegen zijn vanwege de veiligheid, rust en natuur.
Tytsjerksteradiel houdt de Statenfractie op de hoogte over de voortgang op dit dossier.
Bestuurdersvereniging
Er zijn veel leden te winnen wanneer de steunfractieleden ook lid worden van de
bestuurdersvereniging. Zij kunnen lid worden voor 46 euro per jaar.
Wat is het belang voor steunfractieleden? De Statenfractie beargumenteert dat de fractiemedewerkers goed input moeten kunnen leveren aan hun fractie, hiervoor moeten ze toegang
kunnen hebben tot intranet, waar allerlei CU-standpunten staan vermeld.
Is het te duur? Het advies vanuit de Statenfractie is om het uit de fractiebudget te halen. Dat doen zij
zelf ook. In Tystjerksteradiel wordt er erg kritisch gekeken naar het fractiebudget. Ze zullen kijken of
d.m.v. cryptisch omschrijven het wel mogelijk is. In Dongeradeel is het ook erg lastig om dit zomaar
te regelen.
De fracties kijken in hoeverre de gemeentelijke regels het toelaten uit het fractiebudget de
steunfractieleden lid te maken van de bestuurdersvereniging. Indien gewenst is Ynze de boer
bereidwillig uitleg te geven hoe de Statenfractie dit heeft aangepakt.
Margreet van der Molen besluit de avond met gebed.

