
Er is het afgelopen jaar ondanks alle 
beperkingen zoveel wél gebeurd en 
gedaan. We mogen met de beschikbare 
digitale middelen contact blijven houden, 
we mogen elkaar als bestuur rond de 
zomertijd ook een aantal keren wél live 
spreken, we mogen gesprekken voeren met 
de fractieleden van de Provinciale Staten 
en het Wetterskip. We treffen de eerste 
voorbereidingen voor de verkiezingen 
van 2023. We draaien als bestuur een jaar 
zonder wijzigingen in de samenstelling. 

En ongetwijfeld is er nog meer wat wél 
is gebeurd. Dat ‘we’ dit allemaal kunnen 
doen, is iets om dankbaar voor te zijn. 
Dank aan God onze Vader, die ons veel 
gelegenheid en ruimte geeft om ons  
werk te kunnen doen.

Dit jaar verzetten lokale besturen veel werk 
in de voorbereidingen op de gemeente
raads verkiezingen in 2022. Ook dat gaat 
door, en leidt ertoe dat veel mensen zich 
beschikbaar stellen om actief bij te dragen 
aan het vormgeven van christelijke politiek 
op lokaal niveau. Ook daarvoor komt alle 
dank toe aan God onze Vader.

We hopen dat we dit jaar elkaar vaker in 
de ogen kunnen kijken. Elkaar echt kunnen 
ontmoeten. Hoe het ook zal gaan, het 
bestuur wenst u allen God zegen toe

Margo de Vries

Voorzitter Provinciaal Unie bestuur 
ChristenUnie Fryslân

Het 125jarig bestaan van onze prachtige 
Statenzaal hebben we in 2021 mogen 
vieren. Het is mooi dat stichtingen, 
verenigingen of andere maatschappelijke 
organisaties gebruik maakten van de 
Statenzaal. Helaas hebben de Staten 
vanwege de coronamaatregelen het 
afgelopen jaar maar weinig in de Statenzaal 
kunnen vergaderen. De vergaderingen 
vinden hybride (zowel fysiek als digitaal) 
plaats in een andere ruimte waar we 1,5 
meter afstand van elkaar kunnen houden.

Er is in 2021 door de fractie het nodige 
werk verzet. Verschillende dossiers zijn 
de revue gepasseerd. Openbaar vervoer 
(waaronder de Lelylijn), wonen, landbouw, 
stikstof, energietransitie, natuur en 
cultuur zijn aan de orde gekomen. De 
grootste politieke onderwerpen zijn de 
veenweidevisie en het Thialfdebat. In dit 
jaarverslag leest u hier meer over.

De tijd gaat snel en inmiddels zijn we 
beland in het laatste volle jaar van deze 

Statenperiode. Wat waren de afgelopen 
twee jaar met corona, ongewoon. Laten we 
hopen dat we het ergste gehad hebben. 
Dat we elkaar weer, zonder beperkingen, 
mogen ontmoeten. 

Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle 
omstandigheden aan God wat u nodig hebt 
en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de 
vrede van God, die alle verstand te boven 
gaat, uw hart en gedachten in Christus 
Jezus bewaren. Filippenzen 4:6-7

Binnenkort kunt u weer stemmen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Wij wensen 
alle mensen heel veel succes met de voor
bereidingen en Gods onmisbare zegen bij 
het belangrijke werk!

Wiebo de Vries

Fractievoorzitter  
ChristenUnie Fryslân 

Van de fractievoorzitter
Als ik deze terugblik van het politieke jaar 2021 schrijf, leven we in een 

nieuwe lockdown. Vorig jaar schreef ik daar ook al over. De gevolgen voor 

iedereen zijn groot. Ondanks grote of kleine zorgen van alle dag, toch 

mogen we hoop houden. Geloof, hoop en liefde houden ons op de been. 

Vertrouwen op onze Heiland is onze houvast. God is dichtbij, in welke 

situatie je je ook bevindt. 

Fryslân

Veenweideprogramma 2021-2030 
We zien dat er hard gewerkt is aan dit 
dossier om tot een breed gedragen plan 
te komen. Maatwerk is belangrijk. Ook 
het daadwerkelijk aan de slag gaan in de 
twee gebieden AldeboarnDe Deelen en 
De Hegewarren is van belang. Wij horen 
van veel insprekers hoe zij tegen het 
veenweideprogramma aankijken. Tijdens 
de Statenvergadering in mei vragen we 
aandacht voor bewoners van panden met 
funderingsschade. De verhalen erachter zijn 
soms schrijnend. Voor die bewoners moet 
in de nabije toekomst een oplossing komen. 
Het afschuiven van de verantwoordelijk
heid kan en mag niet, wat ons betreft. 
Wij stellen daarom voor om een fonds 
in te richten voor de gedupeerden met 
funderingsschade. Dat voorstel haalt het 
niet. Wel komt er een Friese funderings
tafel dat aan oplossingen werkt voor de 
bewoners van zwaar beschadigde huizen. 

Opnieuw geld naar Thialf 
De komende periode zal er hard gewerkt 
moeten worden om tot een structurele 
oplossing te komen voor het jaarlijkse 
exploitatietekort van IJsstadion Thialf. 
Tijdens het begrotingsdebat in november 
hebben wij moeite met de structurele 
bijdrage van € 542.000 voor Thialf, voor 
vijf jaar. “Wij vinden dat het geld alleen 
op voorwaarde vrijgegeven kan worden, 
dat het Rijk ook komt met geld.” Daar is 
helaas geen meerderheid voor. “Wat als 
er geen Rijksbijdrage van minimaal tien 
miljoen voor tien jaar komt?” stelt Statenlid 
Wiebo de Vries. “Wat gaan we dan doen?” 
Hij vindt het onverantwoord dat er geen 
lange termijnvisie is voor Thialf. Van de 
provincie mag een visie worden verwacht. 
Uit het onderzoeksrapport: ‘Goed beslagen 
ten ijs’ van de Noordelijke Rekenkamer 
over Thialf blijkt dat de provincie meerdere 
rollen heeft. De provincie is aandeelhouder, 
toezichthouder en subsidieverstrekker. 
Deze taken en verantwoordelijkheden 
lopen door elkaar, waardoor de provincie 
minder kritisch op Thialf en op zichzelf 
kan zijn. Daarom stellen wij voor om een 
onderzoek te starten naar de verkoop van 
de aandelen van de provincie in Thialf. Dat 
voorstel wordt niet aangenomen. Inmiddels 
is duidelijk dat Thialf kan rekenen op een 
miljoen euro uit Den Haag.

Energie opwekken én terugleveren 
De energietransitie is een grote opgave die 
ingrijpt in de samenleving. Op meerdere 
plekken wordt er al duurzame energie 
opgewekt. Het steeds voller wordende 
elektriciteitsnet zorgt voor problemen. 
Nieuwe projecten worden afgewezen door 
de stroombeheerder. Het zet een rem 
op de energietransitie. Ook de groei van 
bedrijvigheid met de daarbij behorende 
toename van energievraag ondervindt 
hiervan hinder. Statenlid Wiebo de Vries 

roept het college op om in gesprek te gaan 
met de netbeheerder Liander om deze 
problemen op te lossen. “Op sommige 
plekken is het stroomnet zo vol dat 
bedrijven geen duurzame energie terug 
kunnen leveren, dat werkt ontmoedigend”, 
zegt Statenlid Wiebo de Vries. Hij wil dat 
er zo snel mogelijk een oplossing komt. 
Tijdens de bespreking van  
de Regionale Energie  
Strategie (RES) in mei  
brengt hij dit knel 
punt naar voren.

Wiebo de Vries

Van de bestuurstafel 
Terugkijken, dat is wat je in een jaarverslag doet. Eigenlijk wil ik veel 
liever vooruitkijken. Het afgelopen jaar is niet zoals ik dat het liefst voor 
me zie. We zien elkaar (als leden, bestuur en fractie) weinig tot niet live. 
Terwijl dát de manier is om elkaar écht te ontmoeten. Hoe graag hadden 
we dat anders gezien. Maar toch.  
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Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten 
van de fractie? Abonneer u dan op onze gratis 
nieuwsflits die elke maand verschijnt.

www.christenunie.frl
www.twitter.com/cufryslan
www.facebook.nl/CUFryslan

U ontvangt per adres één exemplaar van het 
jaarverslag. Extra exemplaren kunt u bij de 
fractie opvragen. 
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Woningbouw, wooninitiatieven  
en dementie 
De woningnood is hoog. Gemeenten willen 
huizen bouwen maar krijgen op bepaalde 
plekken geen toestemming van de provincie. 
Tijdens de Statenvergadering van april 
brengen we dit onder de aandacht en vragen 
we de provincie om de gemeenten tegemoet 
te komen. Tevens vragen wij aandacht voor 
wooninitiatieven zoals ‘Knarrenhofjes’, 
waarin ouderen zolang mogelijk zelfstandig 
kunnen wonen. Daarnaast willen wij dat 
er – zowel ambtelijk als in het beleid  meer 
bewust omgegaan wordt met dementerende 
mensen. Uit onderzoek blijkt, dat het groot
ste deel van de mensen met dementie nog 
thuis woont. Deze mensen hebben behoefte 
aan aangepaste woonvormen zo dicht 
mogelijk bij huis. Een woning waar men in de 
eigen vertrouwde en dementievriendelijke 
omgeving, eventueel samen met de partner 
plezierig kan wonen. Deze woonvormen 
ontbreken in onze ogen. 

Onderzoek verdeling cultuurgelden 
Met het nieuwe kunst en cultuur beleid 
‘Nij Poadium’ is de subsidiepot opnieuw 
verdeeld onder meer aan vragers dan 
voorheen. Ook worden aanvragen anders 
beoordeeld. Hierdoor zijn een aantal musea 
in financiële problemen gekomen. Wij willen 
dat de subsidieverdeling onder de loep 
genomen wordt. Zijn er functies over het 
hoofd gezien? Zo speelt het Natuurmuseum 
ook een belangrijke rol in maatschappelijke 
onderzoeken. Ook de depotfunctie van 
de culturele erfstukken van Fryslân en 
educatie zijn belangrijk. Deze functies staan 
op het spel. Overigens verbazen wij ons 
erover dat de coalitiepartijen wel voor één 
jaar financiële middelen ter beschikking 
willen stellen en daarmee het wankele 
beleid repareren. Tegelijk vragen zij ook 
om nog een onderzoek te doen naar de 
levensvatbaarheid van de musea. Daarmee 
erkennen zij impliciet dat het college iets 
niet goed heeft gedaan.  

Fryslân Greidefûgellân 
Het nieuwe weidevogelbeleid heeft als doel 
de weidevogelpopulatie te laten groeien. 
Die investering is volgens ons alleen zinvol 
als er meer aandacht komt voor het in 
balans brengen van het aantal vossen, 
steenmarters en andere predatoren. In 
mei pleiten we voor een slagvaardiger 
FBE. De Faunabeheereenheid Fryslân (FBE) 
voert het beleid van de provincie uit en 
zorgt ervoor dat vergunningen worden 
afgegeven. We constateren dat er soms 
helemaal geen besluiten worden genomen. 
Wij vragen aan het college om de werkwijze 
van de FBE tegen het licht te houden en te 
kijken of er sneller maatregelen genomen 
kunnen worden. 

Lieuwe  
van der Pol

Ondernemend Fryslân: Samen  
naar een brede welvaart 
De economie van Fryslân heeft zich de 
afgelopen jaren positief ontwikkeld. Vlak 
voor de corona uitbraak was er nooit 
eerder zoveel werk in onze provincie 
en de werkloosheid was lager dan ooit. 
Ondernemers, kennisinstellingen en 
andere maatschappelijke partners hebben 
de afgelopen jaren hard gewerkt aan 
economische samenwerking in Fryslân. 
Met het bestuursakkoord ‘Lok op 1’ wil 
de provincie dit doortrekken naar een 
breder en hoger welvaartsniveau. Wij 
vragen aandacht voor circulaire economie 
in het onderwijs. Duurzaam investeren in 
circulaire economie begint bij investeren 
in het onderwijs. Wij zien graag dat de 
provincie samen met onderwijsinstellingen 
gaat kijken hoe zij het circulaire denken 
in het onderwijs gestimuleerd en geborgd 
krijgt. Het voorstel wordt aangenomen.

Tweede corona steunpakket  
Het tweede pakket van 10 miljoen aan 
provinciale coronasteun voor 2021 en 2022 
wordt tijdens de Statenvergadering van april 
besproken. Deze steunregeling richt zich 
niet alleen op economisch herstel maar ook 
op de wederopbouw van de leefbaarheid. 
Wij zijn positief: “Het is een evenwichtig 
pakket en divers. We hopen dat dit pakket 
de leefbaarheid ten goede komt, dat 
ondernemers geholpen worden en dat de 
cultuur zal opleven”, zegt Statenlid Matthijs 
de Vries. Tijdens de vergadering dienen 
we een voorstel in om ‘slim en eenvoudig’ 
steun aan te vragen bij de provincie. In 
november tijdens de bespreking van de 
2e bestuursrapportage vragen wij om het 
eerste steunpakket aan maatregelen te 
analyseren op effectiviteit en doelmatigheid. 
Met deze informatie kan het tweede pakket 
aan coronasteunmaatregelen mogelijk aan
gepast worden zodat het beter aansluit bij 
de huidige economische situatie.

Aangepaste dienstregeling bus 
De dienstregeling voor de bus wordt 
aangepast vanwege de coronacrisis. Er is 
een forse teruggang in reizigersaantallen. 
Men wil flexibel in kunnen spelen op de 
veranderende reizigersaantallen door de 
coronamaatregelen. Als fractie zijn wij 
dan ook bezorgd over de toekomst van 
het openbaar vervoer in onze provincie. 
We kijken kritisch naar de voorstellen. Het 
afgelopen jaar hebben we meerdere keren 
overleg gehad met de Gedeputeerde en 
schriftelijke vragen gesteld. Wij hopen dan 
ook dat na corona, de reiziger weer terug 
in de bus komt. Snel kunnen afschalen is 
wenselijk, maar snel opschalen ook, als dat 
nodig is. In januari 2021 wordt de aanpassing 
van de dienstregeling aangenomen door 
de Staten en wordt er ingestemd om het 
contract met Arriva, dat tot 2022 loopt,  
te verlengen voor 2023 en 2024. 

Matthijs  
de Vries

Staatsbosbeheer, Nes Ameland 
De prachtige natuurgebieden, het Hagedoorn
veld en de Zwanewaterduinen, zijn onlangs 
heringericht. De herinrichting zorgt ervoor 
dat de natuur en landschappelijke waarden 
versterkt worden en daar naast betere voor 
zieningen biedt voor de recreant. Staats
bosbeheer neemt ons mee door de natuur.

Wagenborg Passagiersdiensten, Holwerd 
Dat er een oplossing moet komen voor de 
vaargeulproblemen tussen Holwerd en  
Ameland staat als een paal boven water.  
De vaarweg naar Ameland wordt steeds 
moeilijker begaanbaar, doordat deze  
dichtslibt met zand. In augustus bezoekt de 
fractie Wagenborg Passagiersdiensten.

Weidevogelparel Workumerwaard 
De Workumerwaard is de weidevogelparel van 
Fryslân. Maar ondanks de grote inzet van onder 
ander de boeren, nazorgers, it Fryske Gea, 
jagers, gemeente en Wetterskip wil het  
nog niet vlotten om voldoende kuikens vliegvlug 
te krijgen. Collectief Súdwest kust nodigt de 
Statenleden uit voor een werkbezoek.

Bewoners uit de Groote Veenpolder 
De huizen in de Groote Veenpolder zakken 
steeds meer. Sommige huizen zijn zo verzwakt 
door de aangetaste funderingen, dat het gevaar 
oplevert. De bewoners trekken aan de bel en 
vragen zowel bij de landelijke als provinciale 
politiek aandacht voor een adequate oplossing. 
In februari hebben wij digitaal overleg met hen. 

Natuurgebied Twijzelermieden 
Het doet natuurliefhebber Van der Wijk zeer als hij ziet  
hoe de weidevogels in grote getale verdwijnen uit de polders. Hij maakt zich 
zorgen over het beheer en nodigt alle politieke partijen uit om te komen kijken 
in de Rohelsterpolder, Broekster Petten en de Twijzelermieden. De fractie 
brengt een bezoek aan Van der Wijk en gaan met hem het gebied in.

Stichting Proefboerderij Noordelijke Akkerbouw, Munnekezijl 
De landbouw in het noordelijk zeekleigebied is mede door de pootgoedteelt 
van grote economische en maatschappelijke waarde voor deze regio. Steeds 
vaker krijgt deze sector te maken met de gevolgen van verzilting van het 
oppervlaktewater en grondwater. Stichting Proefboerderij Noordelijke Akker 
bouw (SPNA) doet onderzoek naar de zouttolerantie van aardappelrassen. 

Scholenkoepel Noorderbasis, Buitenpost 
Met scholenkoepel Noorderbasis praten we over het Friese onderwijs en het 
versterken van de Friese taal. De provincie komt voor de tweede keer met een 
subsidieregeling waarbij scholen worden gestimuleerd te investeren in het 
onderwijs voor Friese taal.

Akkerbouwer Van der Bos, Holwerd 
Akkerbouwer Van der Bos en LTO Noord nodigen de Statenleden in oktober 
uit op het bedrijf van Van der Bos in Holwerd. Aanleiding van dit gesprek 
is het initiatiefvoorstel: ‘Naar een gezonde en schone leefomgeving’, van 
een aantal partijen in Provinciale Staten. Hiervoor moet het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in 2030 naar nul. De akkerbouwsector vindt 
het onwenselijk dat er regionaal afwijkend beleid komt. Bovendien is het 
terugdringen naar nul niet realistisch.  

Innovatie Cluster Drachten (ICD) 
Kennisdelen, dat is de kracht van het Innovatie Cluster in Drachten (ICD). In 
2011 besloten een aantal hightech bedrijven in Drachten met elkaar samen 
te werken. Hier bundelen technische bedrijven hun kennis en kracht met als 
doel de innovatie te bevorderen en het versterken van de regiopositie van 
de aangesloten bedrijven. Ook het aantrekken en behouden van technisch 
personeel is één van de voordelen die het ICD biedt. 

Werkbezoeken 2021


