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Van de fractievoorzitter Anja Haga

Welk verschil maakt de ChristenUnie
in de provinciale politiek? Een vraag
die niet zo makkelijk te beantwoorden
lijkt. In de provinciale politiek wordt
immers niet over (medisch)-ethische
thema’s gediscussieerd. En als we
het over concrete onderwerpen
hebben (bijvoorbeeld ‘ruimte voor
ondernemers’) komt het geregeld
voor dat we als ChristenUnie hetzelfde
standpunt hebben als andere partijen.
Maar de basis van waaruit we besluiten
nemen is wel degelijk anders!

Als Statenfractie onderscheiden we ons
omdat wij de enige fractie zijn waarin
iedere politicus Christen is die vanuit
het geloof iets wil bijdragen aan het
Koninkrijk van God. Als fractie hebben
we het afgelopen jaar nagedacht wat
dat ‘iets’ precies is. Het antwoord vindt
u in dit jaaroverzicht. Een verkorte
weergave treft u aan op de visitekaart
van de fractie. Deze slogan hebben
we gebruikt bij de Statenverkiezingen
in maart 2011, en verwoordt precies
waar we voor staan: wij geloven, en wij
geloven in Fryslân. Om dit concreet
te maken hebben we 3 speerpunten
benoemd:, #samen #schepping en
#sterk. Kort gezegd komt het erop neer
dat we als Statenfractie zorgvuldig met
de schepping omgaan, ons inzetten
voor een gezonde economie en ons
hard maken voor mensen die het alleen
niet kunnen.
We hebben gemerkt dat het prettig is
om met deze speerpunten te werken.
Het geeft ons als fractie houvast, zodat
we weten waar we onze energie in
moeten steken. Verder willen we met
het benoemen van duidelijke doelen
laten zien welk verschil de ChristenUnie
maakt in de provinciale politiek. Ook
dit jaaroverzicht helpt hier hopelijk bij.

Uiteraard is dit jaaroverzicht slechts een
selectie van wat we het afgelopen jaar
hebben gedaan. Mocht u een update
van één keer per jaar te weinig vinden:
wij nodigen u van harte uit om u aan te
melden voor onze maandelijkse digitale
nieuwsflits!
Ook de komende drie jaren hebben
we nog genoeg te doen. In 2012 zullen
we als Staten bijvoorbeeld met elkaar
besluiten welke taken de Provincie
wel of niet moet blijven doen. De
speerpunten zullen voor ons hierin het
uitgangspunt zijn. Welk onderwerp
ook voorbij zal komen: één ding weet
u in ieder geval zeker. Het geloof in
onze Vader is de basis. En vanuit het
vertrouwen dat God ons zal helpen
zullen we ons ook in 2012 van harte
inzetten voor de speerpunten. Als
Christenen willen we iets verbeteren op
deze gebroken wereld!

Nieuwe tijden,
nieuwe gezichten
2011 is een turbulent jaar geweest. In januari dient
fractievoorzitter Albert Oostland zijn ontslag in als Statenlid.
Ynze de Boer neemt tot aan de verkiezingen in maart de
honneurs waar in de fractie. Haaije de Jong is bereid twee
maanden actief te zijn als Statenlid tot de verkiezingen. Na
de verkiezingen wordt Piet Adema fractievoorzitter, Anja
Haga is vicefractievoorzitter en Ynze neemt als Statenlid in
de bankjes van PS plaats. Wiebo de Vries wordt geïnstalleerd
als commissielid voor de ChristenUnie. Maar niet voor lang,
want in mei schuift hij door naar de Staten als Piet Adema
tot waarnemend burgemeester van Achtkarspelen wordt
benoemd. Jacob Halma neemt de positie van commissielid
over. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de
verhuizing naar het nieuwe provinciehuis in november.
In de huidige fractie is Anja fractievoorzitter, Wiebo vervult
de positie van vicefractievoorzitter, Ynze is Statenlid en Jacob
maakt als commissielid deel uit van de commissie Lân, Loft
en Wetter.
De fractie wordt ondersteund door secretaresse Sipkje
Messink. Tienke Stellingwerf en Margreet van der Molen
ondersteunen de fractie als het gaat om beleid.

Geboren in Zeeland (‘ik worstel en kom boven’),

opgegroeid in Zuid- en Noord-Holland en bijna 37 jaar
woonachtig in us moaie Fryslân (‘fan bûgjen frjemd’).
Voelt als thuiskomen met mijn Friese roots van moeders
kant. Mijn naam komt hier vandaan en men kan die zelfs
uitspreken.
Denkend doende en doende denkend met pen en PC
als spin in het web. Genietend van het mogen werken
in de vernieuwde oudbouw van het Provinciehuis. De
Steateseal is werkelijk schitterend. Gemme van Burmania
spreekt mij bijzonder aan met zijn fiere woorden ‘Wij
Friezen knielen alleen voor God.’ De spreuk op de
schouw ‘concordia res parvae crescunt’, ‘eendracht maakt
macht’ is tekenend voor politiek bedrijven ten gunste
van Fryslân. Met elkaar gaan voor it bêste lân fan d’ierde.
Daarvoor maakt ook de ChristenUnie zich sterk.



Sipkje Messink-Breen

Geloof
in Fryslân
Christen-zijn roept op tot verantwoordelijkheid:
samen zorgen voor elkaar, voor de schepping en voor een sterke economie.

#samen
Overheid en samenleving zijn verantwoordelijk voor mensen die
• onder de armoedegrens leven
• verdrukt of gediscrimineerd worden
• niet in staat zijn hun leven goed op orde te krijgen
Daar gaan we #samen iets aan doen!

#schepping
Omdat we verantwoordelijk zijn voor de aarde en alles wat
daarop leeft, willen we dat
• boeren kunnen ondernemen
• dieren een goed leven hebben
• het milieu zo schoon mogelijk blijft
Wij gaan zorgvuldig met de #schepping om!

#sterk
Wij willen een gezonde economie, waarin
• ondernemers de ruimte hebben om te groeien
• iedereen zijn talenten kan ontwikkelen
• stad en platteland goed bereikbaar zijn
Een #sterk Fryslân, waar het goed wonen en werken is!

Het afgelopen jaar heeft de ChristenUnie Fryslân hard gewerkt om deze drie thema’s concreet
te maken in de Friese politiek. Een paar voorbeelden treft u aan op de volgende pagina’s.

#samen
Niet bezuinigen
op antidiscriminatie
Vanuit het principe dat voor God alle mensen waardevol
zijn en dat er voor iedereen van welk geslacht, ras, geloof
of seksuele geaardheid vrij leefruimte dient te zijn, is de
ChristenUnie fel gekant tegen verdere bezuinigingen op
het budget van antidiscriminatie. Ynze de Boer schrijft
er een opinieartikel over voor het Friesch Dagblad. ‘Veel
discriminatie komt voort uit onwetendheid en onbegrip,’
zegt hij. ‘Het is zinvol met elkaar in gesprek te blijven en niet
op grond van vooronderstellingen elkaar te veroordelen.
Niemand moet zijn eigen overtuiging tot norm verheffen.
Dat schept afstand. Ik zeg dit als christen met enige schroom,
omdat vooral christenen dit (hebben) moeten leren.’
De Provincie is verantwoordelijk voor voorlichting en training
met betrekking tot antidiscriminatie. Fryslân heeft dit
uitbesteed aan antidiscriminatiebureau Tûmba. ‘Tûmba wil
een organisatie zijn die mensen helpt in het omgaan met
elkaars grondrechten van vrije meningsuiting.

Dit werk mag niet ingekrompen worden, daarom mag er
niet op bezuinigd worden. Hier ligt duidelijk een taak voor
de overheid, omdat die met het structureel financieren kan
sturen op het resultaat. We mogen dit niet overlaten aan
een paar goedbedoelende mensen of organisaties. Het
gaat immers om de toekomst van onze samenleving. Het
is medebepalend hoe onze kinderen met elkaar omgaan,
nu en in de toekomst. Daar
moet ons alles aan gelegen
zijn,’ aldus Ynze de Boer. Het
complete artikel is te lezen op
de website van de ChristenUnie
(nieuwsarchief november 2011).

Het eerste jaar van de nieuwe periode in de staten is bijna

voorbij. Onze fractie is grotendeels vernieuwd en ik mag,
samen met de fractiemedewerksters, het geheugen van de
vorige periode zijn. We vormen samen een goed team. Het
afgelopen jaar was een jaar van opbouwen. We hebben niet
alleen gewerkt aan de teamopbouw, maar ook aan de opbouw
van onze werkwijze en ons gezicht naar buiten. Hoe kunnen we
naar buiten laten zien waar de ChristenUnie voor staat? Maar
nog belangrijker; waar de naam ChristenUnie haar politieke
ambtsdragers toe oproept. Het woord ‘christen’ in de naam van
onze partij geeft ons een grote verantwoordelijkheid. Is onze
houding en ons gedrag aanleiding voor mensen om zich af te
keren van God, of zijn we het lichtende licht en zoutende zout
dat mensen de liefde van God laat zien? Dit is een van mijn
persoonlijke uitdagingen. In politieke zin is het een uitdaging om
dit waar te maken door te zoeken naar mogelijkheden om het
sociale gezicht van de provincie in te bedden in beleidspunten
die daar voorheen niet voor werden gebruikt. We zullen u de
komende tijd op de hoogte houden over de wijze waarop we dat
hebben kunnen realiseren.



Ynze de Boer

Zuinig omgaan
met cultuur in Fryslân
De ChristenUnie staat positief tegenover het plan om Leeuwarden
te nomineren als mogelijke Culturele Hoofdstad. Ynze de Boer :
‘In moaie kâns om ús provinsje op de kaart te setten. Der binne
yn it trajekt dochs mominten fan twyfel west. Docht de provinsje
foldwaande om de befolking der yn mei te nimmen? En wat as we it
doel net helje? Is ús jild dan weismiten? Hieltyd wer liet de deputearre
ús witte dat it wol goed komme soe. Yn de kommisjegearkomst fan
desimber ha we hiel kritysk west nei it kolleezje. De ynformaasje út
dizze kommisjegearkomst hat lykwols ús fraksje oer de streep lutsen
We gean der foar, mar dan ek folút. Dat boadskip ha we ynbrocht
yn de PS-gearkomst as posityf signaal nei de ried fan Ljouwert. Dit
ûnderwerp komt ynkoarten werom’.

Cultuur ligt de ChristenUnie na aan het hart. Dat de overheid op alle
niveaus bezuinigt op cultuur, zint de ChristenUnie niet. Om aandacht
te vragen voor behoud van een goede regionale spreiding van
cultuurinstellingen speelt ‘het orkest van 2020’ in het centrum van
Dokkum en Surhuisterveen. Het orkest bestaat slechts uit vier leden
waarmee de ChristenUnie op ludieke wijze toont welke gevolgen de
bezuinigingen kunnen hebben.

Eigen Kracht
Conferentie
inbedden in
Jeugdzorg Fryslân
Gezonde gezinnen zijn de basis voor een
gezonde samenleving, vindt de ChristenUnie.
Maar soms loopt het niet goed in gezinnen
waardoor extra ondersteuning nodig is. Een
Eigen Kracht Conferentie kan dan helpen
om het sociale netwerk rondom een gezin te
versterken en in te schakelen. Helaas wordt in
Fryslân nog nauwelijks gebruik gemaakt van
de Eigen Kracht Conferentie. De ChristenUnie
vindt dat jammer en zoekt naar wegen om de
EKC vast onderdeel te laten uitmaken van de
Jeugdzorg.
In omliggende provincies zijn er al goede
voorbeelden van. Zo gaat in Overijssel elke
uithuisplaatsing vooraf door een EKC en in niet
weinig gevallen gaat zo’n uithuisplaatsing dan
niet door. Reden genoeg voor de ChristenUnie
in Fryslân om een bezoek te brengen aan
de Eigen Kracht Centrale in Zwolle. Ook
Statenleden van de ChristenUnie fractie van
Overijssel waren bij dit bezoek aanwezig.
Deelnemers aan een Eigen Kracht Conferentie
maken allemaal deel uit van het netwerk
rondom een gezin. Bij voorkeur zijn het geen
professionals, maar er is wel professionele
ondersteuning. Uitkomst van een EKC is een
bindend plan dat de basis vormt voor verdere
behandeling van het gezin.
Bij de Kadernota 2013 wil de fractie voorstellen
doen om de EKC beter in te bedden in de
Jeugdzorg.

Betere bereikbaarheid
oorlogsmonument langs N354
De bereikbaarheid van het oorlogsmonument voor gesneuvelde geallieerde
vliegeniers aan de N354 tussen Balk en Woudsend, laat te wensen over. In
schriftelijke vragen stelt de ChristenUnie voor aan GS om ter plaatse een
parkeerstrook aan te leggen. ‘Er zijn plannen om de weg te verbreden en
dat is een uitgelezen moment om de bereikbaarheid van het monument te
vergroten,’ aldus Ynze de Boer. ‘In de huidige situatie moeten bezoekers van
het monument enkele honderden meters langs de weg afleggen. Dat is een
ongewenste situatie, zeker voor kinderen.’
GS reageert positief op het voorstel van de ChristenUnie. De voorgestelde
parkeerstrook bij het monument blijkt te kostbaar, maar GS zegt toe een
voetpad aan te leggen vanaf de huidige parkeerstrook tot aan het monument.

#samen

#schepping
Boeren kunnen
ondernemen en dieren
hebben een goed leven
De roep om doorgaande schaalvergroting in de landbouw
is sterk. Veranderingen in het Europese landbouwbeleid
en een melkprijs die onder druk staat, geeft dat de vraag
naar uitbreidingsmogelijkheden steeds luider klinkt. De
ChristenUnie snapt dat de sector ruimte nodig heeft, maar
vraagt zich tegelijkertijd af waar de grens ligt. Het is maar
de vraag of bouwblokken met een omvang van meer dan 3
hectare wel passen in het Friese landschap. Gedeputeerde
Konst belooft de Staten op vragen van de ChristenUnie om
een bouwvergunning hiervoor niet te verlenen tot hierover
gesproken is in het
kader van de herziening
van de Provinciale
Verordening Ruimte.
Ook vindt de Christen
Unie dat bij nieuwbouw
van stallen er eisen
gesteld kunnen wor

den met betrekking tot dierenwelzijn, emissie-uitstoot en het
opwekken van groene energie. De ChristenUnie zal dit onder
de aandacht blijven brengen. Commissielid Jacob Halma
schrijft hierover een opiniërend artikel onder de kop ‘Wordt
de megastal ook een milieustal’. Op de website staat het
verhaal onder nieuwsarchief december 2011.

Op werkbezoek in de ‘megastal’ van maatschap Bijma in de
gemeente Achtkarspelen

Warme provinciale
steun voor visserij
Visserij en Fryslân horen bij elkaar. Maar de sector heeft het
steeds moeilijker door vangstbeperkingen en meer regels
voor verduurzaming. De ChristenUnie wil dat de provincie
Fryslân de visserijsector warm ondersteunt. Dat kan Fryslân
doen door mee te doen aan een Europese subsidieregeling
voor duurzame visserijgemeenschappen. De ChristenUnie
vraagt Gedeputeerde Staten (GS) meermalen om geld
beschikbaar te stellen, omdat de Europese subsidie pas
beschikbaar wordt gesteld als de Provincie hetzelfde bedrag
erbij legt. Inmiddels kan de visserijsector een beroep doen
op deze subsidie.
Ook landelijk denkt de ChristenUnie mee over versterking
van de visserij. In Harlingen presenteert fractievoorzitter
Arie Slob in februari het Tienpuntenplan met aandacht
voor duurzaamheid, internationale markt, viskwaliteit en
vangstmethoden.

Arie Slob overhandigt het 10-puntenplan aan de Harlinger
visser Toering.

Het milieu blijft
zo schoon mogelijk

Led verlichting
langs Friese wegen

In het verkiezingsprogramma zegt de ChristenUnie
te streven naar een Fryslân dat in 2020 onafhankelijk
is van fossiele brandstof. Daarvoor is een overgang
nodig naar gebruik van duurzame en hernieuwbare
alternatieven zoals wind, water en zon. Windmolens zijn
op dit moment het meest rendabel als het gaat om het
opwekken van duurzame energie maar er kleven grote
bezwaren aan. Zeker als het landschappelijke inpassing
betreft. Daarom is de ChristenUnie voorstander van een
tijdelijke vergunning voor windmolens waarbij na een
afgesproken aantal jaren de vergunning opnieuw wordt
bekeken. Uiteraard op basis van een businesscase
want het moet voor windboeren wel interessant blijven
om zich bezig te houden met duurzame energie. De
verwachting is dat in de toekomst meer rendabele
vormen van duurzame energie worden gebruikt. Bij een
tijdelijke vergunning heeft de overheid de mogelijkheid
om het aantal windmolens te saneren, simpelweg door
de vergunning na verloop niet te verlengen.

De provincie kan fors besparen op energiegebruik
door verlichting langs provinciale wegen gaandeweg
te vervangen door led verlichting. De ChristenUnie stelt
daarom in april van dit jaar voor met gemeenten een
convenant te sluiten om lichtarmaturen langs provinciale
en gemeentelijke wegen waar mogelijk te voorzien van
leds. Door als gemeenten en provincie samen in te
kopen kunnen er behoorlijke voordelen worden bereikt,
die gemeenten over de streep kunnen trekken. Het
college van GS stemt in met dit voorstel. Inmiddels is
het convenant met gemeenten gesloten en wordt er
steeds meer gebruik gemaakt van led verlichting langs
zowel provinciale als gemeentelijke wegen.

Bij de behandeling van de Houtskoolschets Windstreek
2011 in februari dient de ChristenUnie een motie in
waarin wordt gevraagd de mogelijkheden voor een
tijdelijke vergunning verder te onderzoeken. Het college
neemt deze motie over.

Sneller dan ik had gedacht, ben ik eerste opvolger geworden

in de fractie. Dat betekent dat je lid wordt van een commissie,

Jacob Halma

in mijn geval Lân, Loft & Wetter. In de commissie ben ik eerste
woordvoerder over de onderwerpen water, milieu en ruimte
en wonen. De statenleden zijn de woordvoerders van deze
onderwerpen in de Statenvergadering. De afgelopen periode
is het opheffen van het moratorium op het verlenen van
vergunningen voor grootschalige stallen het grootste onderwerp
waarmee ik bezig ben geweest. Een beetje frustrerend was het
om te moeten constateren dat de Provincie geen mogelijkheden
heeft eisen te stellen aan grootschalige stallen op het gebied
van milieu, dierenwelzijn en gezondheid voor de mens. Het
enige aspect waar de Provincie eisen aan kan stellen is de
landschappelijke inpassing. Gelukkig helpen de Statenleden mij
wegwijs te maken in de werkwijze binnen de Provinciale Staten,
want die is op sommige gebieden best wel apart. Na ruim een
half jaar begin ik er een beetje in te komen.



#schepping

#sterk
Stad en platteland
moeten goed
bereikbaar zijn
Om de bereikbaarheid van het platteland te waarborgen
moet er afhankelijk van de vraag een aantal keren per
dag een bus rijden. Maar op de stille uren is die bus bijna
leeg. De ChristenUnie wil dat de Provincie uitzoekt hoe
verschillende vormen van vervoer met elkaar gecombineerd
kunnen worden. Leerlingenvervoer en vervoer in het kader
van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zouden
daarvoor in aanmerking kunnen komen (de Bundelbus).
De gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk en zouden
mogelijk ook het busvervoer tussen de kleinere kernen voor
hun rekening kunnen nemen.
De Statenfractie van de ChristenUnie legt werkbezoeken
af bij de directies van de vervoerders Arriva en Q-buzz en
bespreekt dit plan met hen. Een rapport van een aantal
studenten van de Thorbecke Academie waarin beschreven
staat hoe de provincie de bundelbus kan regelen, wordt

ChristenUnie
‘opent’ station Drachten
Was het maar zover dat station Drachten geopend kan
worden. Maar tot nu toe lijkt het er niet op. Sterker nog,
de geluiden om het geld niet meer te gebruiken voor de
aanleg van het spoor Groningen -Heerenveen maar elders te
investeren, worden steeds luider. Het zou een gemiste kans
zijn, vindt de ChristenUnie. ‘Het is de toekomst voor NoordNederland,’ stelt Anja Haga in een opinieartikel in het Friesch
Dagblad. In de campagne voor de Statenverkiezingen
benadrukt de ChristenUnie het belang van de spoorlijn door
alvast het Station Drachten door Arie Slob te laten openen.
De spoorlijn moet onderdeel uitmaken van de verbinding
van Bremen naar Lelystad. ‘Daarmee wordt Fryslân enerzijds
op een snelle manier verbonden met de Randstad. Maar
ook met Duitsland en dat is zeker net zo belangrijk.’ Het
complete artikel van Anja Haga kunt u vinden op onze
website (nieuwsarchief december 2011).

door Anja Haga overhandigd aan Gedeputeerde Kramer. Die
belooft ermee aan de slag te gaan.
Wat betreft de treinverbinding met de Randstad lijkt het
er steeds meer op dat Fryslân aan het voeteneinde van
Nederland ligt. De lobby om meer treinen per uur van
Leeuwarden naar Zwolle te laten rijden lijkt weinig succesvol.
Meermalen trekt de ChristenUnie gedeputeerde Kramer
hierover aan zijn jasje.
Ook vindt de ChristenUnie dat Fryslân erg laconiek omgaat
met de voorgenomen sluiting van station Zwolle in de zomer
van 2012 waardoor reizigers een deel van het traject met de
bus moeten afleggen. Hoe bijvoorbeeld toeristen hun dan
fiets moeten meenemen, is niet bekend. NS heeft inmiddels
gekozen voor een andere oplossing en zal de aanpassing van
station Zwolle over langere tijd uitsmeren. Het station gaat
wel een aantal weekeinden dicht.

Iedereen kan zijn
talenten ontwikkelen
Er dreigt een gebrek aan technisch goed opgeleide
werknemers in Fryslân. Reden voor de ChristenUnie
om al aan het begin van het jaar te pleiten voor een
nieuw kennisinstituut Techno-Fryslân. ‘Fryslân heeft veel
technische bedrijven die goed personeel zoeken. We
realiseren ons niet dat we hier in Fryslân na Eindhoven
de grootste technologie campus hebben in Drachten. Ik
weet dat onder andere Philips aan een kennisinstituut
Techno Fryslân wil meewerken’, aldus Statenlid Wiebo
de Vries. In november brengt de fractie een werkbezoek
aan Philips in Drachten. De fractie spreekt met directielid
Kor Visscher van Philips over de faciliterende rol van de
Provincie als het gaat om onderwijs.

Tijdens de campagne voor de Statenverkiezingen gaan
Piet Adema, Frits Rijpma, Roel Kuiper, Sietske Koops
in toga op pad langs Leeuwarder Hogescholen om
aandacht te vragen voor Techno-Fryslân.

Vraag ook lokale
ondernemers voor
grote wegenprojecten
Er staan grote wegenprojecten op stapel: de aanleg
van de Centrale As, de N381 tussen Drachten en
Assen, de Traverse Harlingen en de reconstructie van
rotonde Joure. Maar of regionale ondernemers hiervan
profiteren, is nog onzeker. De projecten zijn als geheel
veel te groot voor het Midden en Klein Bedrijf (MKB)
en het zou goed zijn als de Provincie om die reden de
projecten in kleinere delen opknipt. ‘Lokale aannemers
moeten een streepje voor hebben bij aanleg van de
weg,’ vindt Anja Haga, fractievoorzitter van ChristenUnie
Fryslân. ‘Het kan niet zo zijn dat de Centrale As wordt
aangelegd voor de sociaaleconomische ontwikkeling
van Noordoost-Fryslân, maar lokale aannemers
buitengesloten worden bij de aanleg zelf.’ De fractie
dient hiervoor in september schriftelijke vragen in.
Uit de beantwoording door de gedeputeerde blijkt dat
de Provincie waar mogelijk
het regionale MKB de kans
wil geven. Dat is bijvoorbeeld
het geval bij de aanleg van
de rondweg om Garyp.
Door
krachtenbundeling
van bedrijven in het MKB
en goede afstemming van
werkprocessen kan de rol
van het MKB bij de aanleg
van de Centrale As nog
vergroot worden.

Een bewogen jaar. Dat is wat mij betreft een korte samenvatting

van de gebeurtenissen van 2011. Aan het begin van het jaar was ik

Wiebo de Vries

een beetje bekend met de provinciale politiek, nu zit ik er middenin.
Als ondernemer voel ik mij persoonlijk zeer betrokken bij het Middenen Klein Bedrijf (MKB) in Fryslân. In economisch zware tijden moeten
we het MKB waar mogelijk helpen de crisis door te komen. Dat kan
bijvoorbeeld door een door ons ingediende en overgenomen motie
over de aanbesteding van de Centrale As. Het MKB in Fryslân dreigt
door de wijze van aanbesteding volledig buiten de boot te vallen.
Nu wordt de procedure zo ingericht dat ook kleine en middelgrote
bedrijven mee kunnen doen. Ook wil ik mij blijven inzetten voor
een goede bereikbaarheid van heel Fryslân. Daarbij blijft het niet
bij asfalt; ook via de digitale snelweg moet er gewerkt worden aan
een zo optimaal mogelijke bereikbaarheid. Ten slotte moet het
innovatieve karakter van ondernemingen in Fryslân verder worden
ondersteund door middel van hoogwaardig technisch onderwijs. Het
kan en mag niet zo zijn dat jonge talentvolle mensen uit onze mooie
provincie vertrekken om elders hun ambities waar te maken.



#sterk

Fractie in actie
riva. Met mensen van Keunstwurk wordt
gesproken over het culturele klimaat in
Fryslân. De fractie laat zich verder voorlichten door Elan, een samenwerkingsverband van agrarische natuurverenigingen en gaat op bezoek bij Philips.
Op uitnodiging van LTO-Noord gaat de
fractie naar Blesdijke om daar van gedachten te wisselen over ontwikkelingen
in de landbouw en het Grien Manifest.
Ook woont de fractie een symposium
bij over toepassing van domotica voor
het levensloopbestendig maken van
woningen op de NHL Hogeschool. De
fractie brengt een bezoek aan Nij Bosma
Zathe en neemt een kijkje op de ‘mega’boerderij van de maatschap Bijma in
de gemeente Achtkarspelen. Ook zijn
er gesprekken met Tûmba en Fries Samenwerkingsverband van Uitkeringsgerechtigden (FSU) over de toekomst van
beide instellingen.

De contacten tussen de lokale ChristenUnie fracties en de Statenfractie zijn in
het afgelopen jaar aangehaald. De aftrap wordt gegeven in Drachten met de
fracties van Opsterland, Smallingerland,
Ooststellingwerf en Heerenveen. Ook
vanuit Weststellingwerf is een afvaardiging aanwezig. Vanuit de Statenfractie
wordt uitleg gegeven over de strategie.
Verder staan lokale thema’s op de agenda zoals de herindeling, de toekomst
van schaatspaleis Thialf en de gebiedsontwikkeling rondom de N381. Tijdens
de regiobezoeken wordt ook gesproken
over de rol van Tûmba voor gemeenten.
Tevens is de fractie op bezoek in Zuidwest Fryslân in het oude gemeentehuis
in IJlst. In november spreekt de fractie
met bestuurders uit de noordoosthoek.
De drukke Statenagenda wordt een keer
per maand op woensdagmorgen vrijgehouden voor fractiewerkbezoeken. De
ChristenUnie fractie probeert deze vrije
ochtenden zo goed mogelijk in te vullen met werkbezoeken van verschillende
aard. Zo brengt de fractie een bezoek
aan de vervoersbedrijven Qbuzz en Ar-

Een uitgebreid werkbezoek brengt de
fractie verder nog aan het Centrum voor
Jeugd en Gezin in Smallingerland. Een
deel van de fractie spreekt samen met
de Leeuwarder raadsfractie met mensen
van Nijlânstate in Leeuwarden. Namens
de fractie is Anja Haga aanwezig bij de
manifestatie tegen zoutwinning onder
land in noordwest Fryslân.

Wij geloven en wij geloven in Fryslân.
Daarom staan we met een stand op de
Kerkenbeurs Noord Nederland in Drachten. Met ondernemers en belangstellenden voeren we diverse gesprekken we
over de rol en het belang van de ChristenUnie. Ook is de ChristenUnie present
op het Festival316 in Ureterp.
Contact met de achterban is er volop
tijdens de Vriendendag van de ChristenUnie Fryslân aan het begin van het jaar
in Drachten.

Strategiesessie
en team building
In een politiek jaar passeren heel wat onderwerpen de
revue. Er worden veel dikke rapporten gemaakt waarvan
de Statenleden kennis kunnen nemen om hun mening over
thema’s te kunnen vormen. En voordat je het in de gaten hebt,
dicteert de agenda van de Staten ook de prioriteitenlijst van
de ChristenUnie fractie. Om dit te voorkomen gaan we een
dag nadenken over strategie onder leiding van Alex Talsma.
In de verstilde omgeving van het Karmelklooster traint Alex
de fractie in het nadenken over focus in de politiek. Het mondt
uit in het formuleren van drie belangrijke thema’s voor de
ChristenUnie namelijk #samen, #schepping en #sterk. Omdat
de fractie gebruikt maakt van Twitter worden de woorden
voorafgegaan door een hashtag (#). In een volgende sessie
werkt de fractie de thema’s uit in concrete speerpunten.
Om van elkaar te leren en optimaal van elkaars sterke punten
gebruik te maken trekt de fractie zich een dag terug in het
Karmelklooster voor teambuilding onder leiding van trainer
Arie Noordhof.

In de politiek is snelheid belangrijk. Wat de ene dag actueel

is, is de volgende dag passé. Om te voorkomen dat we alleen

Anja Haga

door de waan van de dag worden geleefd hebben we doelen met
elkaar afgesproken. Eén van de doelen waar ik me het afgelopen
jaar mee bezig heb gehouden is Verkeer en Vervoer. Ik ben er
trots op dat het ons verschillende keren is gelukt om verbetering
van het Openbaar Vervoer in Fryslân op de politieke agenda
te krijgen. Goed openbaar vervoer is tenslotte belangrijk voor
de leefbaarheid in onze provincie. Als het gaat om de aanleg
van nieuwe wegen is verkeerveiligheid een punt dat aandacht
verdient. Voor de ChristenUnie is verkeersveiligheid één van
dé belangrijkste redenen om nieuwe wegen aan te leggen. Bij
de besluitvorming rond de N381 (weg Drachten-Drentse grens)
hebben we er via moties bijvoorbeeld voor gezorgd dat er extra
veiligheidsmaatregelen komen op het onderliggende wegennet.
Het voelt goed om met dit soort wezenlijke zaken bezig te zijn.
Ook het komende jaar zal ik me blijven inzetten voor veiligheid in
het verkeer.



De fractie verandert, medewerkers blijven. Zo ook bij

de ChristenUnie. De fractie is grotendeels vernieuwd,
maar ik ben gebleven. En daarmee ook een stuk
geheugen waarvan het afgelopen jaar meermalen gebruik
is gemaakt. Bijvoorbeeld als het gaat om de visie op
beheer en gebruik van het Friese Veenweidegebied. Een
van mijn eerste werkbezoeken nadat ik in mei 2003 bij
de fractie in dienst trad, was naar het Veenweidegebied.
Naar gedupeerde huizenbezitters die door de verlaging
van het waterpeil hun houten funderingen zagen
verrotten. Met scheefgezakte muren en diepe scheuren
in woningen tot gevolg. In 2003 stonden we op het
standpunt dat alle belangen gewogen dienen te worden
en dat landbouwbelang daarbij een belangrijk onderdeel
is. Dat geluid klinkt ook in 2011.
Maar we zijn ook bereid om van mening te veranderen.
Schaalvergroting in de landbouw zien we net iets
genuanceerder dan voorheen. Dierenwelzijn en duurzame
stallenbouw blijven wat dat betreft belangrijke criteria
voor de ChristenUnie. Evenals het opwekken van groene
energie.



Margreet
van der Molen-Jonker

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de fractie?
Abonneer u dan op onze gratis nieuwsflits die elke maand verschijnt.
Dat kunt u doen op onze site www.fryslan.christenunie.nl
Ook kunt u ons volgen op Twitter: www.twitter.com/cufryslan

Fryslân

