U kunt ons helpen bij de
Provinciale Statenverkiezingen!
De ChristenUnie is een voluit christelijke
partij. Vertegenwoordigers daarvan willen
politieke keuzes maken als navolgers van
Jezus Christus. Dat leidt tot een politiek
van dienstbaarheid, verdediging van onze
geestelijke
en
politieke
vrijheden,
opkomen voor het gezin en kwetsbaren,
eerbied voor het leven en de keuze voor
duurzaamheid. De ChristenUnie laat zich
inspireren door de Bijbel om de politieke
weg in te slaan die God van ons vraagt.
Die weg is de beste weg.
Om
haar
werk
op
inspirerende,
overtuigende maar ook dienstbare wijze te
doen, heeft de ChristenUnie geestelijke
voeding nodig. U kunt ons helpen met uw
gebed. Daarnaast kunt u bijdragen aan
de campagne door te helpen bij diverse
activiteiten en door een gift over te maken.

Het jaar 2010 kan met recht een roerig
politiek jaar genoemd worden. In de
aanloop
naar
de
gemeenteraadsverkiezingen sneuvelde de
landelijke regering in de laatste week van
februari.
De
uitslag
van
de
gemeenteraadsverkiezingen in maart liet
zien dat er een en ander zou veranderen
in
het
politieke
landschap.
De
ChristenUnie boekte in Fryslân zetelwinst,
maar moest een licht stemmenverlies
incasseren. De landelijke verkiezingen in
mei vertoonden ook in Fryslân een ‘ruk
naar rechts’. In hoeverre dat het geval zal
zijn met de verkiezing van Provinciale
Staten op D.V. 2 maart 2011 is ongewis.
In ieder geval is er veel gebeurd in het
afgelopen jaar. In vogelvlucht nemen we u
in deze nieuwsbrief het jaar mee door.

Anno Domini 2010.
Dat kan op bankrekeningnummer:
54 26 714
t.n.v.
Provinciale
Contactraad
ChristenUnie te Drachten
Onder vermelding van: gift t.b.v. verkiezing
Provinciale Staten Fryslân.
Uw gift zal worden gebruikt voor
advertenties in de media om daarmee de
ChristenUnie onder de aandacht van veel
Friezen te brengen. Wilt u ons helpen bij
campagneactiviteiten, meldt u dan aan bij
uw lokale kiesvereniging of laat ons dat via
e-mail
weten
op
campagne@fryslan.christenunie.nl.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw
bijdrage!

Er waren veel memorabele momenten in
2010. Mooie acties die tot direct resultaat
leidden. Zo werd bijvoorbeeld dankzij
vragen
van
de
ChristenUnie
de
subsidiepot voor koorbegeleiding eerlijker
verdeeld. Ook de actie om aandacht te
vragen voor duurzame visserij in Fryslân
leidde direct tot resultaat.
Een
gewaardeerd
Statenlid
Sicco
Boorsma nam afscheid van de Staten om
als
wethouder
in
Dongeradeel
geïnstalleerd te worden. In Anja Haga
vond de fractie een waardige opvolger.
Verdriet was er toen ons in juli het
droevige bericht bereikte dat voormalig
Statenlid Bram van der Werf was
overleden na een kort en ernstig ziekbed.
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In de herdenkingsdienst getuigden zijn
geliefden hoezeer hij zich geborgen wist
bij God, maar ook hoe moeilijk het
afscheid hem viel. Provinciale Staten
herdachten Bram van der Werf op 22
september. Op onze site staat de speech
die Commissaris van de Koningin John
Jorritsma ter gelegenheid hiervan hield.
www.fryslan.christenunie.nl
Een aantal keren ging de Statenfractie van
de ChristenUnie het afgelopen jaar op
werkbezoek in de Provincie. Zo waren we
te gast bij het kennisinstituut Wetsus,
Kabel
Noord,
Tûmba,
Zorgbelang,
Doarpswurk, Campus Wyldemerk en It
Fryske Gea. In alle gevallen leverden de
bezoeken nieuwe informatie op. Van
sommige bezoeken staat een verslag op
onze website.

Terugblikken
Het jaar 2010 was een jaar waarin
belangrijke besluiten werden genomen
over wegenprojecten. Nog vlak voordat
het kabinet viel, zetten op een
zaterdagmorgen in februari minister
Camiel Eurlings en gedeputeerde Piet
Adema een handtekening onder de
overeenkomst over de Haak om
Leeuwarden, de rotonde bij Joure en de
traverse bij Harlingen.

In de vergadering van Provinciale Staten
(PS) in februari werd een definitief besluit
genomen over het tracé van de
Noordwesttangent
(N398)
een
verbindingsweg tussen Marssum en
Stiens. De ChristenUnie pleitte met succes
voor
aanpassingen
om
de
verkeersveiligheid op de weg te vergroten.
In de Statenvergadering van februari werd
ook het realisatiebesluit genomen over de
N381 tussen Drachten en de Duitse grens.
Mede dankzij de ChristenUnie werd
besloten het eerste deel van de N381 tot
aan Donkerbroek dubbelbaans uit te
voeren. Wel moesten er nog afspraken
worden gemaakt met de gemeenten over
(mede)financiering hiervan.

Verkeersveiligheid en duurzaamheid zijn
voor de ChristenUnie speerpunten bij het
vormen van beleid met betrekking tot
mobiliteit. Of het nu gaat om het
aanleggen van nieuwe wegen of de
ontwikkeling van nieuwe Openbaar
Vervoerssystemen.
De
ChristenUnie
ondersteunde daarom van harte een
amendement van coalitiepartij PvdA om
€15 miljoen te reserveren voor de
ontwikkeling van een nieuw duurzaam
Openbaar Vervoerssysteem in Fryslân.
De brug over de Zijlroede in de rondweg
van Lemmer veroorzaakt tijdens het
watersportseizoen grote problemen in de
doorstroming van het autoverkeer. De
ChristenUnie diende daarom tijdens de
vergadering van PS in februari een motie
in waarin GS werd gevraagd met een plan
te komen voor de aanleg van een
aquaduct onder de Zijlroede en op
voorhand geld hiervoor te reserveren. De
motie werd door de Staten aangenomen.
Fryske tsjerken
Het Deltaplan Fryske
Tsjerken maakt deel uit
van de nota Erfgoed die
ook in de PS van
februari aan de orde kwam. Ynze de Boer
maakte de vergelijking met het openbaar
vervoer op het platteland. “Eltsenien wol
dat de bus bliuwt, mar gjinien makket der
gebrûk fan. Sa is it ek mei de tsjerken”,
hield hij de Staten voor. De ChristenUnie
steunt overigens voluit het Deltaplan
Fryske Tjerken. Het staat zelfs als
speerpunt in het verkiezingsprogramma
2007-2011 vermeld.
Co2 opslag
Noord Nederland is in beeld voor de
opvang van CO2 in lege gasvelden. De
animo onder bestuurders om hieraan mee
te werken is niet groot, zeker niet zolang
veiligheidrisico’s nog niet goed in beeld
zijn gebracht. In de Statenvergadering van
maart moesten PS zich hierover
uitspreken. De ChristenUnie is op
voorhand geen voorstander van CO2
opvang in de diepe bodem. “Het is beter
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om te investeren in verminderde uitstoot
van CO2 gas”, betoogde Sicco Boorsma.
Takendiscussie
Er is geen duidelijke afbakening van de
taken van de verschillende overheden.
Daarom moet er helderheid komen welke
beleidsvelden
er
onder
verantwoordelijkheid van de Provincie
vallen en wat tot de taken van de
gemeenten behoort. Een landelijke
commissie heeft voor de Provincie een
stuk voorbereid waarover de Friese Staten
in april beslissen. De Friese Staten kiezen
voor een model met de naam
‘Koöperaasje Fryslân’. Daarbij werken
provincie en gemeenten, waar nodig,
nauw samen bij de uitvoering van beleid.
De ChristenUnie is bezorgd om het lot van
maatschappelijke organisaties die in het
verschuiven van taken naar gemeenten
wel eens tussen wal en schip kunnen
komen.
Het promoten van Fryslân maakt
onderdeel uit van het coalitieakkoord. In
april moeten de Staten beslissen over een
plan met de naam ‘Merk Fryslân’. De
ChristenUnie is hiermee ingenomen,
vooral
omdat
allerlei
promotionele
activiteiten hierin gebundeld worden. Wel
vraagt de fractie aan GS om in deze tijd
van bezuinigingen steeds helder te maken
wat de uitvoering kost en wat het oplevert.
Wisseling

Tijdens de PS vergadering in mei nam
Sicco Boorsma afscheid van de Staten. Hij
is dan al geïnstalleerd als wethouder in
Dongeradeel. Anja Haga legde tijdens
deze vergadering de eed af en werd
daarmee geïnstalleerd als Statenlid voor
de ChristenUnie.
In dezelfde vergadering diende de
ChristenUnie samen met de FNP een
initiatiefvoorstel
in
om
gedupeerde
huizenbezitters in het veenweidengebied
tegemoet te komen. Door drastische

waterpeilverlagingen ten gunste van de
landbouw, zijn de houten funderingspalen
onder de woningen aangetast waardoor
verzakking is ontstaan. De peilverlagingen
werden
uitgevoerd
onder
verantwoordelijkheid van Waterschap en
Provincie.
De
herstelwerkzaamheden
aan
de
funderingen lopen nogal in de papieren.
De
ChristenUnie
stelt
voor
de
huizenbezitters tegemoet komen met een
maximum bijdrage van € 25.000 per
woning. “Wat de ChristenUnie betreft gaat
het hier om een principekwestie, zeg maar
een ereschuld”, zei fractievoorzitter Albert
Oostland. Helaas kreeg het voorstel geen
meerderheid in de Staten.
OV jaarkaart voor 16 en 17 jarige

Met pijn in het hart nam de ChristenUnie in
de PS vergadering van juni afscheid van
de OV jaarkaart voor 16 en 17 jarigen. De
kaart was een belangrijk speerpunt in het
verkiezingsprogramma 2007-2011 en
moest financiële beletsels bij ouders
wegnemen om hun kinderen naar de
meest gewenste school te sturen. De
uitvoering was niet zo succesvol als
verwacht. Dat was vooral te wijten aan de
halsstarrige houding van het Rijk die
ondanks eerdere toezeggingen geen geld
wilde steken in het verder uitwerken van
de OV jaarkaart.
De ChristenUnie vroeg in de algemene
beschouwingen op de Kadernota in juni
ondermeer aandacht voor de positie van
Visserijgemeenschappen
in
Fryslân.
Fryslân heeft vanuit de historie affiniteit
met visserij, maar heeft geen actief
Visserijbeleid. De ChristenUnie vindt dat
jammer, vooral omdat er Europees geld op
de plank ligt om in te zetten voor
verduurzaming van de visserij en de
ontwikkeling van visserijkernen. De motie
die de ChristenUnie indiende om
Provinciaal budget vrij te maken om het
Europees geld binnen te halen, kreeg de
steun van het college en werd door GS
overgenomen.
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Kulturele Haadstêd
Het
besluit
over
het
uitvoeringsplan
Fryslân
Kulturele Haadstêd 2018 in
september werd door de
ChristenUnie aangegrepen
om een lans te breken voor
behoud van cultuur in
Fryslân. “Het kabinet wil cultuur om zeep
helpen. Gelukkig denken we daar in
Fryslân anders over en de ChristenUnie
ook”, zei Anja Haga in haar bijdrage.
Verder stelde de ChristenUnie voor om
cultuur en culturele instellingen onderdeel
te laten uitmaken van de University
Campus Fryslân. “Op de Culturele
Campus bundel je de krachten op het
gebied van theater, dans, muziek,
beeldende kunst, gaming enzovoort. Je
zou het een culturele hotspot kunnen
noemen”, aldus Haga. In november liep de
ChristenUnie mee in een betoging tegen
de verschraling van de cultuur in
Nederland.
Nieuw Thialf

De ChristenUnie vindt dat er een nieuw
ijsstadion
Thialf
moet
komen
in
Heerenveen. “Het is belangrijk dat er ook
in de toekomst grote internationale
wedstrijden gehouden kunnen worden”,
zei Anja Haga tijdens de behandeling van
het beleidsstuk Heerenveen, stad van
sport. Maar de ChristenUnie loopt niet op
voorhand warm voor het idee om dat te
doen naast het huidige Abe Lenstra
stadion.
De Provincie stelde voor wél te willen
meebetalen aan dit idee, mits KNSB en
Rijk dat ook doen. In een kritische bijdrage
dwong Haga GS ertoe deze bijdragen
verder uit te werken. In een amendement
stelde Haga voor de bijdrage van Rijk,
KNSB en provincie te maximeren op twee
derde van de investering. Een derde van
het bedrag moet door derden worden
opgehoest.
Overigens
blijft
de
ChristenUnie vooralsnog voorstander van

renovatie of nieuwbouw van Thialf op de
huidige plaats.
In september is Nederland nog in de race
voor het WK voetbal in 2018. De
ChristenUnie wil voorkomen dat de
Provincie grote sommen geld hieraan
uitgeeft en diende een motie in waarin
werd uitgesproken dat de Provincie geen
financiële bijdrage hieraan zal leveren.
“Veertig miljoen euro uitgeven aan een
paar pool wedstrijden is onzinnig”, zei
Haga met klem. Inmiddels is gebleken dat
Nederland geen gastland voor het WK
voetbal zal zijn.
Bezuinigen
De begroting voor 2011 is somber van
toon. De financiële ruimte is kleiner
doordat het Rijk minder geld (€ -22,2
miljoen) uit het Provinciefonds aan Fryslân
overmaakt.
Albert
Oostland
complimenteerde in zijn bijdrage het
college van GS dat in de afgelopen jaren
veel
van
de
ambities
uit
het
Koersdocument en het coalitieakkoord
heeft gerealiseerd. Dat daarbij ook de
hand in eigen boezem wordt gestoken,
vindt de ChristenUnie een goede zaak.
Mede daarom diende de ChristenUnie een
motie in om het budget voor de
Statenverkiezing van 2011 te verminderen
met € 50.000. De fractie stelde dat met het
resterende budget van € 150.000 nog
voldoende kan worden gedaan.
De eerste vergadering van 2010 stond in
het teken van infrastructurele projecten en
ook tijdens de laatste vergadering was dat
het geval. Deze keer stond de evaluatie
van
het
Provinciaal
Verkeer
en
Vervoersplan ter discussie. Opvallend
onderdeel hierin was het voorstel om bij
de verdeling van de BDU gelden
(rijksgelden voor verkeer en vervoer)
prioriteit te geven aan het Openbaar
Vervoer. Ook zullen wegen en fietspaden
soberder worden ingericht.
Er bereiken de ChristenUnie geluiden dat
de
verkeersveiligheid
op
de
Stroobossertrekweg niet optimaal is.
Daarom vroeg de ChristenUnie in een
motie om de inrichting van de weg volgens
Shared Space te evalueren. Ervaringen
van
aanwonenden
worden
daarin
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meegenomen. Ook drong de fractie aan
op strikte snelheidshandhaving. De motie
kreeg voldoende steun uit de Staten.
De ChristenUnie vroeg verder aan de
gedeputeerde haast te maken met het
overleg over cofinanciering van de
verdubbeling van de N381 van Drachten
naar
Donkerbroek.
De
betrokken
gemeenten zouden daaraan meebetalen
maar hebben nog geen toezegging
gedaan. De ChristenUnie wil dat de
gemeenten begin 2011 uitsluitsel hierover
geven omdat anders wordt gekozen voor
de enkelbaansvariant. Een motie hiervoor
kreeg steun van een meerderheid.
Vaarweg Drachten

De ChristenUnie is voorstander van
vervoer van goederen over water. Maar
het toestaan van grote schepen door de
Alde Feanen naar Drachten, gaat de
fractie veel te ver. In een motie verzocht
de ChristenUnie het college van GS om
met de minister van Verkeer en
Waterstaat overleg te voeren over een
alternatief tracé voor de vaarweg waarbij
de Alde Feanen wordt ontzien. Deze
alternatieve vaarweg zou uit het MIRT
bekostigd moeten worden. De motie werd
aangenomen.
Een bijzondere Statenperiode
De afgelopen vier jaar zijn bijzondere jaren
geweest voor de ChristenUnie Fryslân.
Voor het eerst speelden we een rol in de
coalitie en konden we een gedeputeerde
leveren in de persoon van Piet Adema.
Met
grote
inzet
en
gedrevenheid pakte hij zijn
taak op, voerde uitgebreid
lobby voor Fryslân in Den
Haag en realiseerde tal van
zaken voor onze provincie. Zo
werd mede door zijn invloed het RSP
akkoord gesloten waardoor de drie
noordelijke provincies een flinke som geld
kregen ter compensatie van het schrappen

van een snelle spoorverbinding: de
Zuiderzeelijn.
Diverse plannen voor infrastructurele
werken kwamen de afgelopen vier jaar tot
een afronding in de procedure. Reden
voor de ChristenUnie om ervoor te pleiten
geen nieuwe wegen meer aan te leggen
als de plannen zijn gerealiseerd en alleen
nog te investeren in verkeersveiligheid en
het oplossen van knelpunten.
Armoedebestrijding
Adema
maakte
zich
druk
om
infrastructurele projecten, maar zijn taak
als portefeuillehouder armoedebeleid vatte
hij met mogelijk nog meer energie op.
Onder zijn leiding kwam er in 2008 een
fonds voor armoedebestrijding. In de
volgende twee jaar kwamen 22 projecten
tot bloei. Zo kwam er een noodfonds voor
burgers die met acute financiële
problemen te maken kregen. Het fonds
voorkomt dat mensen in een neerwaartse
spiraal terecht komen en daardoor nog
verder in de problemen komen. Onder
thuiszorgmedewerkers werd een project
gestart om hen te leren armoede
vroegtijdig te signaleren. Eind 2010 zijn
bijna
2000
thuiszorgmedewerkers
getraind. Het project Klasse!Kas werd
gestart waarmee kinderen bewust leren
omgaan met geldzaken, rekenen en
sparen.
Uit een onderzoek van Partoer naar
armoede in Fryslân blijkt dat in 20110 het
aantal huishoudens langer dan vier jaar
met een minimuminkomen met 0,9%
gedaald is ten opzichte van 2005.
Het coalitieakkoord en het koersdocument
kregen mede onder invloed van de
ChristenUnie vorm. Veel zaken uit het
verkiezingsprogramma zagen we vertaald
in een van beide documenten.
Friese sporten
De fractie liet zich in de afgelopen jaren
evenmin onbetuigd. Wensen uit het
verkiezingsprogramma
werden
gerealiseerd. Er werd geld vrijgemaakt
voor het stimuleren van onderwijs in
Friese sporten. Met geld van de provincie
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kon het CIOS een leerkracht hiervoor
aanstellen.
Een voorstel om leerlingen te koppelen
aan ervaren beroepskrachten om zo
schooluitval te voorkomen, vond ruime
steun in de Staten. Zo werd een begin
gemaakt met het meester-gezel project.
Met succes vroeg de ChristenUnie
aandacht voor het bevorderen van
gehandicaptensport.
Met succes lanceerde de ChristenUnie in
2009 het plan voor een eigen
energiefonds: Skjinne Fryske Enerzjie. Het
fonds wordt gevuld met geld uit de
verkoop van Nuon aandelen en heeft als
doel initiatieven op het gebied van schone
en duurzame energie te stimuleren. Het
college van GS werd enthousiast en
beloofde met een uitgewerkt plan te
komen.

gedeputeerde bijeen om te bidden om
kracht en bijstand van Gods Geest. Bij
keuzes die we maken willen we
verantwoording afleggen.
We willen blijven uitleggen dat ons
pleidooi voor verkeersveiligheid alles te
maken heeft met onze kernwaarde als het
gaat om beschermwaardigheid van leven.
Dat we voor een divers aanbod in
onderwijs en arbeid zijn omdat we menen
dat ieder mens in staat moet worden
gesteld zijn talenten te ontwikkelen.
Dat we kiezen voor cultuur omdat een
mens niet leeft bij brood alleen.
Dat de natuur gebaat is bij bescherming
omdat we als rentmeesters over de
schepping gesteld zijn.
Dat we grenzen stellen aan de landbouw
omdat we bevorderen van dierenwelzijn
zien
als
onderdeel
van
goed
rentmeesterschap.

Vooruitblik

De kandidaten top 10:
Met het inluiden van het nieuwe jaar komt
de verkiezing van de nieuwe Provinciale
Staten dichterbij. Eind deze maand is de
start van de campagne van de
ChristenUnie
Fryslân.
Het
verkiezingsprogramma is klaar en is te
downloaden vanaf onze site. Het
campagneteam onder leiding van Sigrid
Fekken is op stoom en bereidt mooie
plannen voor. We zijn er klaar voor!
Geloof in Fryslân

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Piet Adema, Drachten
Anja Haga, Leeuwarden
Ynze de Boer, Balk
Wiebo de Vries, Donkerbroek
Jacob Halma, Drachten
Sjoeke Dantuma-Kooistra,
Damwoude
7. Eise van der Sluis, Buitenpost
8. Reitze Douma, Drachten
9. Tienke Stellingwerf-Bloem,
Buitenpost
10. Ina Geertsema-Hutten,
Heerenveen
Op de site www.fryslan.christenunie.nl is
de complete lijst te vinden.
Twitterende Statenleden

Er is gekozen voor een eigen slogan:
‘Geloof in Fryslân’. Enerzijds omdat we
geloven in de kracht en de eigenheid van
Fryslân als Provincie. Maar bovenal omdat
we denken dat de ChristenUnie een partij
is voor iedereen die gelooft in de God van
hemel en aarde. Van Hem zijn we in alles
afhankelijk. In het politieke handelen heeft
de ChristenUnie dat de afgelopen vier jaar
steeds willen uitdragen. Elke vergadering
van PS kwamen we als fractie en

Wilt u de kandidaten volgen op Twitter?
Dat kan. Meld u aan als volger van
Ynze de Boer: @YdeBoer
Anja Haga: @anja_haga
Piet Adema: @Pietadema
Wiebo de Vries: @wiebodevries
ChristenUnie: @CUFryslan
Voor alle nieuws over de campagne van
de
ChristenUnie
surf
naar
www.geloofinfryslan.nl
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Speerpunten 2011-2015
1. Leefbaar Fryslân
De Provincie moet zorgen voor een fijn woonklimaat en versterking van de economie op
het platteland.
2. Deltaplan talentvolle Hbo’ers
Provincie, onderwijs en ondernemers moeten samenwerken aan een Deltaplan waardoor
jongeren na afronding van hun opleiding in Fryslân aan de slag kunnen.
3. Friese cultuurpas
Er komt een cultuurpas die korting geeft op bijvoorbeeld musea, concerten en de
stoomtrein. Met de cultuurpas blijft cultuur toegankelijk en betaalbaar voor iedereen.
4. Sterk openbaar vervoer op het platteland
Onderzoeken of lokale buslijnen kunnen worden overgeheveld naar gemeenten. Die
combineren speciaal vervoer (wmo en leerlingenvervoer) met openbaar vervoer.
5. Agrarisch ondernemen
De Provincie moet ervoor zorgen dat agrariërs niet onnodig belemmerd worden door
ingewikkelde regels.
6. Fryslân blijft een zelfstandige provincie
Samenwerking tussen de Noordelijke provincies kan meer en beter, bijvoorbeeld op
het gebied van automatisering en personeel.
7. Behoud karakteristieke leegstaande kerken
Kerken maken deel uit van het culturele erfgoed en moeten bewaard blijven. De
provincie moet daaraan meebetalen.
8. Duurzame visserij
Fryslân heeft van oudsher veel affiniteit met de visserij. Nu de visserij het moeilijk heeft,
moet de provincie zich inspannen om met europees geld de sector te verduurzamen.
9. Spoorlijnen intensiveren
Vier treinen per uur tussen Leeuwarden en Zwolle en een hoogwaardige spoorlijn
tussen Groningen en Heerenveen met een station in Drachten.
10. Identiteitsgebonden jeugdzorg
Zolang de Provincie verantwoordelijk is voor Jeugdzorg, moet ze borg staan voor
goede zorg zonder wachtlijsten. Ouders moeten daarbij kunnen kiezen voor
identiteitsgebonden zorg.
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