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Van de voorzitter

Fryslân
Deze regiobijlage is een uitgave van CDA Fryslân.

Joop Atsma
Joop Atsma (1956) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor het CDA. Hij was van 14 oktober 2010 tot 5 november
2012 staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in het kabinet-Rutte I. Van 1998 tot 2010 was hij Tweede Kamerlid.
Joop was eigenaar van een pers- en publiciteitsbureau in Surhuisterveen en was 12 jaar voorzitter van de KNWU
(Koninklijke Nederlandse Wielrenunie). Daarnaast was hij lid van Provinciale Staten van Fryslân. In de Kamer hield
hij zich bezig met sport, landbouw, voedselkwaliteit, media en de Waddenzee. Hij was voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat en voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In 2013-2015 was hij voorzitter
van het Productschap van Vee en Vlees.
senator Joop Atsma

Joop was al vroeg overtuigd van de
noodzaak om duurzaam te produceren: zo bracht hij in 2011 de Duurzaamheidsagenda 'een Groene Groeistrategie' uit. Hierin staan voorstellen
over verduurzaming van de samenleving, waarbij 'people', 'planet' en 'profit'
moeten worden verenigd.

We vroegen hem om zijn ervaringen
in de Eerste Kamer met ons te delen.
Dat deed hij meteen, vanuit het vliegtuig uit Zambia. Daar woonde hij een
internationaal congres voor parlementariërs bij, om voor Pasen terug te zijn
in Nederland.

Een jaar in de Eerste Kamer
Het lijkt als de dag van gisteren, maar toch is het straks alweer een jaar
geleden dat ik toetrad tot de Eerste Kamer. De Senaat, zoals de Eerste Kamer ook wel wordt genoemd, houdt zich vooral bezig met het beoordelen
van wetten.
Als een wet in de Tweede Kamer een
meerderheid heeft gekregen, kijken wij
er daarna nog eens door een ietwat
andere bril naar. Zijn de juiste procedures gevolgd, is de betreffende wet niet
in strijd met andere wet- en regelgeving,
en is de nieuwe wet praktisch uitvoerbaar? De Eerste Kamer heeft daarmee
een veel beperktere rol dan de Tweede
Kamer. In de Tweede Kamer komt ook
de actualiteit aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan de recente aanslagen in
Brussel of de aanhoudende vluchtelingenstroom naar Europa. Doordat onze
taak beperkt is, vergadert de Senaat in
principe één dag in de week, namelijk
op dinsdag. Natuurlijk vergt de voorbereiding op debatten en overleggen veel
meer tijd, maar dat vult iedereen op
een eigen wijze in. Ik ervaar het als een
voorrecht dat ik dit werk mag doen. Natuurlijk speelt de ervaring die ik de gelopen jaren heb opgedaan in de Tweede
Kamer en als staatssecretaris daarbij
een belangrijke rol. Je weet namelijk
als geen ander hoe wetgevingsprocedures in elkaar steken en je weet ook
precies wat de rol is van de collega’s
aan ‘de andere kant’ van het Binnenhof.
De CDA-fractie in de Eerste Kamer telt
twaalf leden. Fractievoorzitter is oudminister Elco Brinkman. In de eerste
weken na de verkiezingen hebben we
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de portefeuilles verdeeld en ik houd me
onder meer bezig met wetgeving op de
terreinen landbouw, economie, water,
luchtvaart, cultuur en media.
Tegen de Mediawet, want in strijd
met de grondwet.
Meestal trekt de behandeling van een
wet niet veel aandacht in de krant, op
radio en televisie. Een uitzondering
daarop was de behandeling van de
Mediawet van staatssecretaris Sander Dekker. Hij kwam met een groot
aantal voorstellen die de positie van
bestaande omroepen als KRO-NCRV,
AVRO-TROS, EO en MAX nogal wat
verzwakt. Dekker kiest voor een centraal geleide sturing van het omroepbestel. Omdat omroepen en programmamakers hierdoor in zekere zin niet
meer vrij zijn om zelf te bepalen wat ze
willen maken en uitzenden, kan dit wel
eens op gespannen voet staan met andere wetten en zelfs met de Grondwet.
Namens het CDA heb ik mij daarom
kritisch opgesteld. Het is goed dat de
staatssecretaris op veel terreinen toezeggingen heeft gedaan om zijn wet
aan te passen. Dat gaat de komende
maanden gebeuren. Ook plaatste het
CDA vraagtekens bij de plannen om te
komen tot een centraal geleide organisatie voor alle regionale omroepen. In

elk geval zou voor Omrop Fryslân een
uitzondering moeten worden gemaakt,
maar ook andere regionale omroepen
gaven aan een grotere zelfstandigheid
te willen hebben. Uiteindelijk heeft onze
fractie op inhoudelijke en procedurele
argumenten tegen de wet gestemd. We
vonden het namelijk ook moeilijk uit te
leggen dat een wet zou worden aangenomen die op veel onderdelen niet van
kracht zou worden. Alleen de plannen
voor de regionale omroepen gaan namelijk door. Voor de landelijke publieke
omroepen is het wachten nu op nieuwe
voorstellen
Unieke combinatie
Omdat de Eerste Kamer een dag in de
week vergadert, is het geen fulltimetime baan. Mijn belangrijkste activiteiten
hiernaast zijn voorzitterschappen van
de brancheorganisatie in de kalversector (SBK) en de tankopslagbedrijven in
Nederland (VOTOB) en uiteraard vrijwilligersfuncties in de sport en in mijn
woonplaats Surhuisterveen. Misschien
is het vooral deze unieke combinatie die
maakt dat ik mij in mijn nieuwe Haagse
rol als een vis in het water voel. En wat
nog belangrijker is: ik mag weer een
actieve rol spelen om ons CDA en gedachtengoed verder uit te dragen.

Erbarmen
Rond Pasen zijn er
vele uitvoeringen
van de Matthäus
Passion. Wij gaan
al vele jaren naar
de uitvoering van
de Bachvereniging in de kerk van
Naarden. De vertelling van het lijden
en sterven van Christus gebed in
prachtige muziek raakt mij steeds
weer. Ook de stilte na het slotkoor
was altijd indrukwekkend. Ik heb in
stilte de kerk weer verlaten. Tegenwoordig wordt er echter geapplaudisseerd. Eerst voorzichtig, later luider.
Ook hier schijnt D66 toe te slaan.
Weg met de Christelijke symbolen.
Het is mooie muziek en daarbij hoort
applaus. Het verhaal, de boodschap
en wat dit voor Christenen betekent
doet niet terzake. Het is gewoon
mooie muziek. De nieuwe tijd. Twee
aria’s treffen mij altijd bijzonder.
Erbarme Dich en Aus Liebe. Nadat
Petrus Christus driemaal had verloochend kraaide de haan. Petrus huilde
bitter. Daarna volgt het Erbarme
Dich. Magistrale muziek waarin je
het gebed om erbarmen tot in je binnenste voelt. Dat is ook het geval
bij de aria Aus Liebe. Jezus wordt
gekruisigd en de vraag wordt gesteld
wat hij heeft misdaan. Aus Liebe is
het indringende antwoord. Uit liefde
voor mens en wereld. Voor ons als
Christendemocraten zijn dit belangrijke fundamenten. Erbarmen en de
liefde voor mens en wereld. Dit geeft
houvast bij de kleine en grote keuzes
die wij moeten maken. Thuis, in afdelingen, in de gemeente, de provincie
en in Europa. Een belangrijk thema
blijven de vluchtelingen. Eerder
schreef ik over mijn respect voor
Angela Merkel. Het gaat bij haar om
mensen en niet om getallen. Een herkenbare Christendemocraat. Erbarmen en Liefde. Tegelijkertijd komt het
gezonde verstand. Kunnen we het
wel aan? Wat betekent het als zoveel
moslims hier komen wonen? Zitten er
ook (potentiële) terroristen tussen?
Is onze politieke elite niet te correct,
terwijl de problemen zich vooral in de
armere wijken manifesteren? Onze
samenleving lijkt steeds meer uit
eilanden te bestaan. Je woont als het
even kan daar waar je je thuis voelt.
Rijken en minderheden klonteren in
hun eigen leefomgeving. Het ideaal
van de multiculturele samenleving
lijkt achterhaald. Welke antwoorden
hebben wij als CDA? Erbarmen en
Liefde moeten altijd centraal blijven
staan. Voor de mens, maar ook voor
de samenleving als geheel. Het gaat
om de mens en niet om getallen.
Tegelijkertijd kunnen de aantallen
grote gevolgen hebben voor de samenleving als geheel. In Duitsland
denkt men over verplichte spreiding
van vluchtelingen met een status,
om te voorkomen dat er een verdere
klontering in grote steden ontstaat.
Erbarmen met de mens en erbarmen
met de samenleving als geheel.
Bert Kuiper

www.cda.frl

#Aan het werk #Oan it wurk
CDA fractielid
Maaike Prins

De nije Ôfslútdyk
De Ôfslútdyk docht al mear as tachtich
jier tsjinst. De dyk is oanlein yn it ramt
fan de Suderseewurken. De dyk hat in
wetterkearende funksje en ferbynt Fryslân en Noard Hollân. Hy is dêrom ek
fan grut ekonomysk belang. En tagelyk
lûkt de dyk in soad toeristen.
De sluzen binne ferâldere en moatte
fersterke wurde en ek de brêgen wurde
minder.Dêrom hat it Ryk yn 2006 besletten om de Ôfslútdyk en de keunstwurken te fersterkjen.
De beide belutsen provinsjes en de oanlizzende gemeenten hawwe oanheake
by de plannen fan it Ryk, om tagelyk in
oantal ferbetteringen te realisearjen op
en by de dyk.
Sa binne der kânsen foar de enerzjyfoarsjenning, mei wat “Blue Energy”
neamd wurdt, it opwekken fan stroom
op de skieding fan sâlt en swiet wetter,
en mei enerzjy út stroming.
In oar opfallend projekt is de oanlis fan
in fiskmigraasjerivier. Mei it oanlizzen
fan de Ôfslútdyk is it foar fisken dreech
wurden om fan sâlt nei swiet wetter te
lûken. Benammen salm en iel hawwe
ferlet fan sa’n mooglikheid. By de sluzen binne no al maatregels naam om
de trek mooglik te meitsjen, mar it falt
net ta om tsjin de streaming op te swimmen. It plan is om by Koarnwerdersân
in kronkeljende rivier oan te lizzen fan 6
kilometer lengte, wêrmei fisken mei it tij
meilûke kinne fan Waadsee nei Iselmar.
Dizze lingte is noadich om foar te kommen dat der sâlt wetter yn ‘e Iselmar
telâne komt.
In fiskmigraasjerivier fynt men noch
nearne op ‘e wrâld, it is in hiel nije en
ynnovative metoade om de natuerlike
trek fan fisken te befoarderjen, sûnder
dat der sâlt wetter yn’e Iselmar streamt.
Dat biedt kânsen foar de Iselmarfiskerij,
mar it is ek in toeristelûker. It doel is om
de rivier tagonklik en de fisktrek sichtber te meitsjen foar toeristen.
No al is de Ôfslútdyk unyk yn’e wrâld
en lûkt dat in protte toeristen. Om mear
toeristen te lûken, moat der mear te
sjen en te belibjen wêze. Dêrom komt
der ek in ynformaasjesintrum by Koarnwerdersân, wêryn it ferhaal fan de
Ôfslútdyk sichtber makke wurde sil.
Yn kombinaasje mei it Kazemattenmuseum en de fiskmigraasjerivier, ûntstiet
sa in prachtige attraksje foar toeristen
út binnen- en bûtenlân.
De Ôfslútdyk wurdt in Ikoan neamd, lykas de Eiffeltoer yn Parys en de Golden
Gate Bridge yn San Francisco. “Ús”
ikoan fertsjinnet in opwurdearring, de
CDA-fraksje is tige wiis mei de plannen.
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CDA fractielid
José Vroonland

Vanzelfsprekende
duurzaamheid
Zo luidt de titel van het hoofdstuk
over duurzaamheid in de provinciale
Uitvoeringsagenda ‘Mei Elkenien foar
Elkenien’. Een hoofdstuk vol ambitie:
in 2025 wordt 25% van onze energie
duurzaam opgewekt. Een enorme
uitdaging! Het gaat dan niet alleen
om het opwekken van energie uit
bekende energiebronnen zoals wind
(ruim 530 MW) en zon, maar ook uit
biomassa, aardwarmte en het zoeken
naar allerlei nieuwe mogelijkheden
om energie te winnen, op te slaan én
te besparen.
Een mooi voorbeeld is de testopstelling ‘Blue Energy’ op de Afsluitdijk;
het winnen van energie uit het verschil in zoutconcentratie in zout en
zoet water.
Gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen, dorpsbelangen, iedereen
wordt gevraagd om mee te denken
en mee te doen. En dat gebeurt ook.
Veel dorpen in Fryslân zijn al aangesloten bij het Netwerk Duurzame
Dorpen. Ook zijn er vele initiatieven
om een eigen energiecoöperatie op
te richten. Deze coöperaties kunnen
zich aansluiten bij de koepelorganisatie Ús Koöperaasje. Het is de taak
van de provincie om deze initiatieven
te stimuleren, o.a. vanuit het Iepen
Mienskipfûns.
De provincie investeert de komende
jaren € 12,1 miljoen in duurzame
energie. Dat is nodig, want duurzame
energie is beter voor het milieu en
maakt ons minder afhankelijk van olie,
kolen en gas. Daarnaast is in 2014 het
Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE)
van start gegaan. Dit investeringsfonds is in het leven geroepen als
partner voor Friese duurzaamheidsprojecten. In dit fonds zit € 90 miljoen.
Ook landelijk ligt er een enorme
opgave. De Rijksoverheid wil 14%
duurzame energie in 2020 en een
volledig duurzame energievoorziening
in 2050. Alle Nederlanders worden
gevraagd om mee te denken over de
toekomstige energie in Nederland. De
start van Energiedialoog vond 7 april
plaats in Leeuwarden.
Lang was duurzaamheid een hoofdstukje erbij. Maar de tijden zijn veranderd. Het denken over duurzaamheid is vanzelfsprekend geworden.
Het CDA heeft daar al heel lang een
prachtig woord voor: rentmeesterschap. De zorg voor de aarde en de
schaarser wordende grondstoffen
dwingen ons om keuzes te maken,
opdat we beschermen wat van waarde is. Voor de generaties na ons.

CDA fractielid
Wendy ZuidemaHaans

Vaarweg naar Drachten
Wat is dat toch met infrastructurele
aanpassingen in Nederland? Of het nu
gaat om wegen, stationsomgevingen,
Noord-Zuid lijnen of vaarwegen… We
hebben er tijd voor nodig. We nemen
die tijd ook. Want we zijn ons in Nederland ervan bewust, dat er met zulke
ingrepen veel verschillende belangen
en urgenties gemoeid zijn.
De eerste keer dat ik met de wens
tot aanpassing van de Vaarweg naar
Drachten te maken kreeg, was 10 jaar
geleden toen ik nog senior beleidsmedewerker infrastructuur bij de provincie
was. Er is intussen veel veranderd,
maar niet voor de Vaarweg naar Drachten. Dus toen het voorstel kwam voor
het zoveelste onderzoek, hebben we
ons als fractie om verschillende redenen achter onze oren gekrabd:
• Wat voegt deze Maatschappelijke
Kosten-Baten-Analyse (MKBA) toe?
•Z
 ijn de alternatieven onderscheidend
genoeg?
• Wordt er wel genoeg naar de plek van
Drachten in het (inter)nationale netwerk gekeken?
• In het verleden waren er duidelijke
standpunten: in principe aanpassen
als het economisch rendabel is, en het
betaald kan worden.
• Zeggen we met het goedkeuren van
het onderzoek, ook niet dat de aanpassingen hoe dan ook doorgaan als
de uitkomsten positief zijn?
• Waarom besluiten we niet meteen
over het beschikbare kapitaal?
•W
 orden er geen valse verwachtingen
gewekt?
En om ervoor te zorgen dat vooral het
laatste niet het geval is, hebben we de
gedeputeerde per motie verzocht om
tijdig gesprekken te starten met ondernemers en andere belanghebbenden,
zoals gemeentes, om te zien hoeveel
zij willen bijdragen aan de uitvoering.
Want als je echt belanghebbende bent:
hoeveel heb je er dan voor over? De
motie is tot onze vreugde Statenbreed
overgenomen.
CDA kijkt dan ook uit naar de resultaten van de MKBA én de resultaten van
de gesprekken over de bijdrages. Zo
kunnen we dan op een later tijdstip het
finale besluit nemen over het al dan niet
aanpassen van de Vaarweg. Of zijn er
tegen die tijd weer nieuwe inzichten?
Laten we dit keer hopen van niet. Dan
weten de bedrijven, gemeente Smallingerland én omwonenden, Schuttevaer
en andere belanghebbenden eindelijk
eens waar aan toe zijn. Want duidelijkheid geven en #oanitwurk: daar staat
het CDA in deze Staten én in de coalitie
voor.

CDA fractielid
Wim Eilering

Provincie wordt
aandeelhouder in de NOM
Het heeft al meerdere keren in de
krant gestaan. De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe worden
voor 50% aandeelhouder in de NOM,
de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij. Nu zijn de provincies maar
voor 0,03% aandeelhouder. Dat betekent dat het grootste deel van het rendement wegvloeit naar de staatskas.
Het formele besluit wordt genomen in
de Statenvergadering van juni 2016.
Het concrete voorstel zal binnenkort
door Gedeputeerde Staten worden
voorgelegd. Hoe het voorstel er dus
precies uit gaat zien is op dit moment
nog niet bekend. Wel is duidelijk dat
het doel van de aandelenverwerving
aansluit op de ambities van het CDA.
Op die manier kan de intensivering
van de Noordelijke samenwerking een
versterkt platform krijgen, en kan het
MKB efficiënter worden ondersteund.
Met name de acquisitie van nieuwe
bedrijven, het ondersteunen van starters, het aanjagen van innovaties en
participaties in kansrijke bedrijven zijn
duidelijke CDA-ambities die vanuit
de ‘vernieuwde’ NOM een extra impuls kunnen krijgen. Door een groot
aandelenbelang mogen wij ook meer
verwachten van de resultaten. De
CDA fractie ziet met belangstelling uit
naar het voorstel van Gedeputeerde
Staten.

CDA fractievoorzitter
Johan Tjalsma

Bijeenkomst provinciale
CDA-fractievoorzitters
Maandag 14 maart was er een eerste bijeenkomst voor alle provinciale
CDA-fractievoorzitters. Samen met
Sybrand Buma is overlegd over provinciale thema’s die ons binden en
boeien. In een goede sfeer en met
veel energie zijn afspraken gemaakt
over hoe we elkaar kunnen helpen en
kunnen leren van provinciale fracties
die voor bepaalde problemen al een
oplossing hebben. Afgesproken is het
overleg vaker te houden en dan centraal in het land op het provinciehuis
te Utrecht. Maar in 2018 komen alle
fractievoorzitters uiteraard naar ónze
prachtige provinciehoofdstad.

Trienke Elshof

Werkgroep landbouw
De affiniteit van de
maatschappij met
landbouw
valt weg.
Ook in
Fryslân, de landbouwprovincie bij
uitstek, verhard de discussie richting landbouw. De CDA-fractie heeft
daarom behoefte aan een realistische
kijk op de landbouwonderwerpen.
CDA wil niet reactief zijn, maar zich in
discussies opstellen met een vooruit-

ziende blik.
Vanuit deze behoefte is de werkgroep
landbouw opgericht. In de werkgroep
zijn de volgende personen vertegenwoordigd: Douwe-Jan Sietsma,
Gerard Backx, Berend Pastoor, Hans
Hettinga, Anne Schelhaas en Trienke
Elshof (voorzitter). De werkgroep
heeft als doel om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het
bestuur en de fractie.
In maart heeft de werkgroep zijn
eerste bijeenkomst gehad. Tijdens
de bijeenkomst heeft Johan Tjalsma

een toelichting gegeven op de huidige
stand van zaken. CDA Fryslân wil zich
opstellen als een assertieve partij met
een duidelijk landbouwprofiel. Met
deze opdracht gaat de werkgroep de
komende tijd aan de slag.
De landelijke CDA landbouwvisie
wordt gebruikt als kapstok voor een
Provinciale visie. Daarin wordt een
vertaalslag gemaakt naar de Friese
onderwerpen zoals: circulaire economie, CO², landschap, energie, veenweidevisie, water, etc. De werkgroep
is nog op zoek naar een secretaris.
Zie oproep op pagina 4.

Karin van der Velde

Welkom nieuwe Verenigingsconsulent
Karin van der VeldeRonda: getrouwd en
moeder van 4 kinderen. Onze jongste
Tom zit in groep 8
van de lagere school,
onze tweeling Siemen en Anna zitten
in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs en onze oudste zoon
Peter zit op de HAVO en heeft bijna
examen, een spannende tijd dus!

Mijn man Eeuwe werkt bij Rabobank
Nederland en ik ben werkzaam voor
het CDA. Eerst als bestuurslid en nu
al weer 10 jaar als raadslid in onze
mooie gemeente Smallingerland.
In onze vrije tijd tref je ons veel buiten
aan. Wij wonen in het buitengebied
aan de vaarweg naar Drachten en
onze grote tuin vraagt zijn onderhoud. Daarnaast ben ik graag bezig
met en voor onze dieren. Momenteel

F red Veen st r

a

hebben onze schapen lammetjes en
dat is mijn grote hobby. Onze lieve
rottweiler is net moeder geworden
van een prachtig nestje pups, dus dat
is dubbel genieten! Zo krijgen wij de
weken wel om en voor je het weet is
het zomer.
Graag wil ik me samen met alle CDAvrijwilligers inzetten voor een bruisend CDA dat ten dienste staat van
onze medemens, daar gaat het in de
basis immers om.

DANK

Jan
Troost

Op 11 april hebben wij in de Algemene Ledenvergadering afscheid genomen van onze secretaris/vicevoorzitter
Fred Veenstra en onze penningmeester Jan Troost. Beide heren hebben zich gedurende 8 jaar met kracht ingezet
voor CDA Fryslân. Jan Troost nog een half jaar langer.
Fred Veenstra heeft na een in de start
moeilijke periode uitstekend inhoud gegeven aan het secretariaat. Nauwgezet
en kundig. De vergaderingen van DB,
bestuur en ALV maar zeker ook alle
procedures rond verkiezingen hebben
veel van hem gevraagd. Zijn kennis als
jurist kwam daarbij goed van pas. Als
vicevoorzitter heeft Fred de voorzitter
waar nodig vervangen. Ook in het partijbestuur in Den Haag.

Jan Troost heeft op geheel eigen wijze
onze penningen beheerd. Op afstand
als het kon en dichtbij als het nodig
was. De meeste moeite had hij met
zijn eigen computer. De penningen
werden altijd goed beheerd. Overzicht
en inzicht! Jan nam ook deel aan het
penningmeesters overleg in Den Haag.
Ook voor acties om noodzakelijke extra
inkomsten te verwerven.

Bijzondere dank is er voor de uitermate
prettige wijze van samenwerking. Wij
hebben het werk altijd in goede onderlinge verhoudingen met elkaar gedaan.
Dank Fred, dank Jan! Het was een
genoegen met jullie te mogen werken.
Bert Kuiper

Welkom nieuwe bestuursleden
Caroline de Pee
Secretaris Caroline de Pee: geboren te Kollum, getogen in Dokkum
en getrouwd met Dick Tolsma. In het
dagelijks leven ben ik wethouder van
de gemeente Franekeradeel. Daarvoor
werkte ik bij de provincie Fryslân. In mijn
vrije tijd vind ik het heerlijk om er op de
(race)fiets op uit te trekken. En ook binnen mijn werk probeer ik veel op de fiets
te doen. Het CDA is een partij die de
‘mienskip’ op de eerste plek zet, samen
bereik je meer dan alleen. Oog voor
elkaar en voor je naaste zijn woorden
die mij aanspreken. Ik heb er zin in om
mij de komende tijd ook op deze manier
in te zetten voor het CDA in Fryslân.

Penningmeester Tjibbe van der
Veen: getrouwd met Marja, woonachtig in Drachten met onze 3 kinderen
Tjalling, Oane Marten en Gerda. In
het dagelijks leven ben ik docent bij
Stenden. Met een achtergrond als
ondernemer in de financiële sector
geef ik les in vakken als Woningfinanciering en Financial Planning. Verbondenheid met de Christendemocratie
voel ik vooral met rentmeesterschap.
Niet zozeer vanwege het financieeleconomische aspect, als wel om
economie als middel te zien voor het
goede leven in plaats van doel op
zich. De Rijnlandse kijk op organisa-

Marten Speerstra

0an it wurk
yn wetterskip
Fryslân
De CDA-fractie is nu een jaar
“oan it wurk” in het Wetterskip.
Een terugblik en een blik op de
toekomst.

Water verbindt
Het coalitieakkoord is voor deze
bestuursperiode een belangrijke
leidraad. Om het AB wegwijs te
maken in de waterschapstaken
zijn 3 excursies georganiseerd
rond de thema’s Voldoende,
Veilig en Schoon. Daarnaast zijn
behandeld: Peilbesluiten, Financiële
voortgangsrapportages, de GR
voor het heffen en invorderen
van de waterschapslasten.
Ook het actualiseren van de
watergebiedsplannen, waarbij de
fractie een goede communicatie met
de ingelanden en maatschappelijke
organisaties erg belangrijk vindt, is
uitgebreid aan de orde geweest. Zo
ook de kaderrichtlijn Water en het
vierde Waterhuishoudingsplan.

Wat doen we morgen
met water?
Het ontwerp-waterbeheerplan
is vastgesteld en inspraakrijp
verklaard. De CDA-fractie hecht
veel waarde aan het ‘haalbaar
en betaalbaar’ zijn van dit plan.
Om de kosten de komende jaren
in de hand te houden worden
voor het AB in het voorjaar 2016
zogenaamde takendiscussies
georganiseerd. Wij realiseren ons
dat het Wetterskip wettelijke taken
heeft, waar nauwelijks op bezuinigd
kan worden. Maar mogelijk kunnen
bepaalde taken wel efficiënter
worden uitgevoerd. Wij houden de
kostenontwikkeling nauwlettend in
de gaten!

Veenweidevisie
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ties en economie heeft daarbij mijn
bijzondere interesse. In mijn vrije tijd
blaas ik graag mijn partijtje mee als
trombonist bij diverse muziekgezelschappen.

Een belangrijk onderwerp is de
‘Veenweidevisie’. Wij onderstrepen
het belang hiervan en willen wat
betreft de uitvoeringsagenda een
goede terugkoppeling met de
ingelanden en maatschappelijke
organisaties. Omdat deze visie
een grote impact heeft op het
agrarisch grondgebruik en de
natuurterreinen, is de fractie blij met
de inspraakavonden.
De landbouw heeft belang bij een
láger peil om de bedrijfsactiviteiten
economisch voort te kunnen zetten
en de natuurterreinen juist een
hóger peil om de natuurwaarden
veilig te stellen. Deze belangen op
een goede manier afwegen is lastig,
maar de fractie ziet het als haar taak
om samen met de coalitiepartners
een goede afweging te maken.

www.cda.frl

Geesje Duursma

Een vooruitblik….
Durkje Groen-Tamminga, scholingsconsulent CDA Fryslân
Het jaar 2016 lijkt misschien gemeentelijk een rustig politiek jaar te zijn,
maar langzaamaan beginnen we
ons in het tweede deel van dit jaar al
voor te bereiden op de verkiezingen
van 2017 (Tweede Kamer) en 2018
(gemeente). De trainingen/cursussen
voor het komende najaar zijn dan ook
afgestemd op deze verkiezingen:
1.Werving- en selectiegesprekken
Training theorie en praktijk voor het
voeren van een goed selectiegesprek. Voor afdelingsbestuurders;
leden vertrouwenscommissie.
Oktober, 2016 (datum en plaats volgen)
2.Ik, raadslid? Oriëntatie raadslidmaatschap
Een (eerste) kennismaking met rollen en taken raadslid. Bedoeld om te
ontdekken of het raadslidmaatschap
bij je past. Voor leden- en niet-leden
die interesse hebben in het raadslidmaatschap. Oktober 2016 (datum en
plaats volgen)
3.Cursus CDA-Gedachtegoed
Nieuwe basiscursus CDA-gedachtegoed. De cursus bestaat uit een online gedeelte in combinatie met een
cursusbijeenkomst.
Voor leden- en niet-leden.
November, 2016 (datum en plaats volgen)
Verder is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om een cursus/training op
verzoek van een CDA-afdeling en/
of fractie te organiseren. De zogenaamde cursus-op-maat.
Voor meer informatie en deelname:
scholingsconsulent@cda-fryslan.nl

CDA Weststellingwerf
loopt mee in Boijl
Op 21 en 22 mei 2016 gaat het gebeuren: de SamenLoop voor Hoop in
Boijl. Teams wandelen 24 uur lang,
van zaterdag 16.00 uur tot zondag
16.00 uur, in estafettevorm en zamelen geld in voor KWF Kankerbestrijding. CDA Weststellingwerf doet mee
aan deze Samenloop voor Hoop. ’s
Avonds is er een kaarsenceremonie.
Loop mee in het CDA Weststellingwerf team, of doneer aan ons, zodat
wij aan KWF een mooi bedrag kunnen overhandigen. Heb je kanker, of
kanker gehad, dan ben je als eregast
welkom bij het evenement.
Meelopen? Geef je op bij Ria van
Zwieten (riavanzwieten@home.nl).
Meer informatie op
www.cda.nl/friesland/
weststellingwerf.

Colofon
Het regiokatern Fryslân van de CDA
krant is een uitgave van CDA Fryslân
en verschijnt vier maal per jaar.
E-mail: k.buikema@fryslan.frl
Internet: www.cda.frl

CDAV combineert jaarvergadering met
werkbezoek aan Neibertilla te Drachten.
Sûnenz voor juiste Zorg
Begin april heeft CDAV Fryslân een
bezoek gebracht aan Sûnenz, een
organisatie met als doel mensen zo
lang mogelijk zelfstandig van het leven
te laten genieten. Sûnenz ondersteunt
niet alleen de medische kant, maar
zorgt ook voor vertier, beleving en
gezelligheid.
Sûnenz is gevestigd in Neibertilla te
Drachten. Het prachtige initiatief van
huisarts Wim Brunninkhuis is uitgegroeid tot een samenwerking van 3
apothekers, Certe, Zuidoost Zorg,
GGZ Friesland en het UMCG. En
vanaf 2012 zijn ook de ouderenbonden ANBO, PCOB en de KBO erbij
betrokken. Het CDAV combineerde
het werkbezoek aan Sûnenz met haar
jaarvergadering. Op de vergadering is
afscheid genomen van secretaresse

Fryslân

Sjoerdtje Kok, voorzitter

Vluchtelingenopvang in
Achtkarspelen?
Net als in veel plaatsen in Nederland, is ook Achtkarspelen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
benaderd met het verzoek een asielzoekerscentrum in de
gemeente te vestigen. Het antwoord van het college hierop
was nee. Met het besluit – een verantwoordelijkheid van het
college bestaande uit FNP, PvdA en GBA– wilden we als
CDA-fractie niet akkoord gaan. Als CDA Achtkarspelen vinLydeke Zandberden wij namelijk dat de solidariteit voor onze medemens niet
gen voorzitter CDA ophoudt bij onze eigen gemeentegrenzen. Mensen die opfractie Achtkarrecht voor oorlog en geweld vluchten, moeten erop kunnen
spelen
rekenen dat wij hen hier opvangen en hulp bieden.
In september 2015 heeft het CDA over
de vluchtelingenproblematiek schriftelijke vragen gesteld. Het college zei
toe hier proactief mee om te gaan en
gesprekken te gaan voeren met burgers en organisaties. Maar van deze
toezegging is weinig tot niets terecht
gekomen. Een gemiste kans! Bijzonder
is ook dat het college in de begroting
voor 2016 zelf aangaf nog in 2015 te
komen met een voorstel voor noodopvangbeleid. Helaas is die belofte niet
nagekomen.
In september 2015 kwam de concrete
vraag van het COA. Het college was
verdeeld en dat resulteerde in een
negatief besluit. De PvdA was positief
en het GBA en FNP waren negatief.
Kortom, de burgemeester had een beslissende stem. Echter besloot die zich
van stemming te onthouden waardoor
het antwoord richting het COA negatief
was. Dit besluit werd genomen zonder
de raad in alle openheid te vragen
naar haar mening. Voor het CDA aanleiding om te komen met een motie om
(I) de raad te informeren over de (on)
mogelijkheden en (II) te komen met
een concreet voorstel vluchtelingenopvang. De motie werd mede ondertekend door o.a. coalitiepartij PvdA.

Productie: X-Media Solutions
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Minke van der Goot. Minke kreeg alle
lof toegezwaaid voor het vele werk dat
zij gedurende 9 jaar heeft gedaan. In
Akke Toren is een waardige opvolgster
gevonden.
In een levendige rondvraag werden
actuele zaken besproken, zoals het
stopzetten van subsidies aan maatschappelijke organisaties, het op veel
scholen vervallen van het zwemonderwijs en het referendum over het
verdrag met Oekraïne.
Voor het komende seizoen organiseert CDAV Fryslân weer meerdere
activiteiten. Op 4 oktober Amsterdam
met het Rijksmuseum en Micropia. In
november werkbezoek Wetsus en op
9 februari 2017 Sietske Poepjes over
Culturele Hoofdstad 2018.

Het college heeft ons inmiddels goed

geïnformeerd, maar heeft niet het lef
om zelf met een voorstel te komen.
In plaats daarvan kwam ze met een
opsomming van alle mogelijkheden.
De bal werd opnieuw, als raad, bij ons
gelegd. Dit is misschien wel tekenend
voor de huidige bestuurskracht van
Achtkarspelen. De uitkomst van het
raadsdebat is dat het college door
een meerderheid van de raad (CDA,
PvdA en ChristenUnie) huiswerk heeft
gekregen. In de eerste plaats moet
het college kijken naar de opvang van
250-350 statushouders en in de tweede plaats komt er een onderzoek naar
noodopvang voor 300-350 vluchtelingen. De opvang van statushouders
zorgt ervoor dat al bestaande AZC’s
worden ontlast en dat vluchtelingen
met een status op kwalitatief goede
opvang in Achtkarspelen mogen rekenen. Dit wil het CDA bereiken door
leegstaande panden om te bouwen tot
appartementen waarin de statushouders gehuisvest kunnen worden. Op
deze manier worden zij kleinschalig
opgevangen, waardoor de integratie
sneller en beter verloopt. Daarnaast
wordt er ook aandacht besteed aan het
bouwen van woningen voor de ‘eigen’
inwoners van Achtkarspelen, zodat op
die manier wachtlijsten voor woningen
worden verkort en het draagvlak onder
de eigen bevolking toeneemt.

Media en Politiek
‘Communicatie en de Media’ was het
centrale thema op de scholingsdag
van zaterdag 19 maart. CDA-politici
en afdelingsbestuurders kwamen
bij elkaar in de Karmel te Drachten
om samen te discussiëren over de
rol van de media in de politiek. Jarenlang waren de krant, de radio en
de televisie de middelen om te communiceren met de burger. Nu zijn er
door internet nieuwe media bijgekomen. Neemt de nieuwe media alles
over? Welke uitdagingen en kansen
bieden de social media als communicatiemiddel voor politici.
Geesje Duursma, ondernemer en
bestuurder uit Burgum startte de
dag met een boeiend betoog gehouden over de drie P’s: Pers, Politiek
en Persoon. Vanuit haar eigen ervaringen vertelde zij hoe ideeën en
standpunten onder de aandacht zijn
te krijgen, bij zowel Pers als Politiek.
Daarna was het tijd voor de workshops. René Claessens heeft de
deelnemers geleerd aan welke
eisen een persbericht moet voldoen
om kans van slagen te hebben.
Deskundige Luc van Dijk liet de
deelnemers de vele mogelijkheden
zien die er zijn om aan de slag te
gaan met de nieuwe media. Bij ‘handig’ gebruik kunnen nieuwe media
van grote waarde zijn. Een zinvolle
en inspirerende workshop!

Landbouw zoekt
secretaris
CDA Fryslân is gestart met een
nieuwe werkgroep landbouw (zie
pagina 3). De werkgroep zoekt een
secretaris. Ben jij CDA’er, betrokken
bij landbouw en wil je graag meedenken over de toekomst van landbouw? Meld je dan aan bij Trienke
Elshof: 06-10437600 of trienke.
elshof@gmail.com.

GEVRAAGD!!
(en ONGEVRAAGD)
Onlangs is de werkgroep LANDBOUW van start gegaan. Een
werkgroep heeft als taak gevraagd
en ongevraagd te adviseren. Als
CDA Fryslân willen wij erg graag
nieuwe werkgroepen starten en
oude werkgroepen reactiveren.
Wij denken daarbij aan onderwerpen als GEZONDHEIDSZORG en
DUURZAAMHEID. Ook kan worden
gedacht aan het onderwerp KRIMP.
Graag komen wij in contact met
leden of personen rond ons CDA
die mee willen werken aan een
werkgroep. Het kunnen ook andere
onderwerpen betreffen dan de bovengenoemde. Wilt u meewerken?
Heeft u belangstelling? Mail naar:
secretariaat@cda-fryslan.nl

www.cda.frl

