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Fractievoorzitter Hanneke Goede achter haar tafel in de tijdelijke Statenzaal. 
 

Drie Statenvergaderingen in mei en juni 
De Statenvergadering van 26 mei jl. was een 
lange dag: van 09.00 tot 23.15 uur. We waren 
er als SP met name tevreden over dat een mo-
tie die Gedeputeerde Staten (GS)  oproept om 
grote datacenters buiten de provincie te hou-
den is aangenomen! Verder is een motie aan-
genomen om lid te worden van Stichting 
Steenbreek. Die motie hadden we eerder in-
gediend, maar toen was die niet aangenomen. 
Voor de SP is de dag goed verlopen: van de 
acht moties die we hebben ingediend zijn er 
vijf toegezegd door GS of aangenomen door 
Provinciale Staten (PS). 
 
In juni waren twee Statenvergaderingen. Op 
23 juni stonden de algemene punten op de 
agenda, zoals het Waddenfonds, Sport en het 
Deltaplan op de agenda. Dat Deltaplan gaat 
over het bouwen van 45.000 huizen in ruil 
voor aanleg van de Lelylijn, zodat Drachten 
eindelijk aan het spoor komt te liggen. De SP 
weet niet waar die woningen dan moeten ko-
men. Verder vroeg SP woordvoerder Peter 
van Noort zich af of wij dan niet bezig zijn de 
problemen van de Randstad (vervuiling, ruim-
tegebrek) op te lossen?  
 
Op 30 juni stond de kadernota op de agenda, 
dat kun je zo’n beetje zien zoals de Algemene 
Beschouwingen in de Tweede Kamer, maar 
dan voor de provincie. SP fractievoorzitter 
Hanneke Goede had een goed verhaal ge-
maakt, waarin zij de kritiek op dit college van 

CDA, PvdA, VVD en FNP niet onder stoelen 
of banken stak. Zij sprak onder meer haar zor-
gen uit over de belabberde financiële situatie 
van Thialf en de tekortkomingen van de hand-
having in de natuurgebieden. Naderhand 
heeft zij van andere partijen complimenten ge-
kregen voor haar betoog. Een zin die bijna al-
les zegt: “Als wij als Statenleden al zoveel 
vragen stellen over het waarom, hoe, wat, wie 
en wanneer over de bezuinigingen en uitga-
ves, hoe kunnen wij dan aan onze inwoners 
uitleggen waarom en wat we bezuinigen en 
waarom we juist wel ergens geld aan uitge-
ven?”   

  

 
Vanwege corona vinden de Statenvergaderingen in de commissiezaal 
plaats, waar meer afstand kan worden gehouden. Foto Arno Brok.
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In de schijnwerpers 
Provincie Fryslân is een van de vele regio’s 
die de SP rijk is. Elke regio heeft een regio-
vertegenwoordiger (RV). De RV is voor een 
regio het lijntje naar het partijkantoor in 
Amersfoort en zit ook namens de regio bij de 
maandelijkse partijbestuursvergaderingen. 
Ook zorgt de RV voor de overleggen binnen 
de regio en is voor de afdelingsvoorzitters en 
de Statenfractie het eerste aanspreekpunt als 
zij ondersteuning nodig hebben. 
In Fryslân is Lian Veenstra uit Veendam, oud-
wethouder en nu werkzaam in Amersfoort, de 
regiovertegenwoordiger.  Een SP’er in hart en 
nieren, al jarenlang actief en regelmatig te 
vinden op straat.    Lian is altijd bereid haar 
kennis te delen,  oprecht socialistisch en 
standvastig als het gaat om haar visie en 
kernwaarden. Daarom is zij ook afgetreden 
als wethouder: ze wilde zoveel bezuinigingen 
op het sociale domein niet op haar geweten 
hebben. 

Liefdevol aan de ene kant, maar streng als het 
moet. Samen met Lian werken we aan een 
sterke, maar vooral gezellige regio!  
 

 
Lian als 2e van rechts in Groningen op straat (voor corona). 

Uit de afdeling 

 
Afdeling Heerenveen in actie (voor corona) met Ton aan de 
rechterkant. 

 
Afdeling Heerenveen is bezig met de voorbe-
reidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2022. Hierbij hoort ook het scouten en op-
leiden van nieuwe raadsleden: 
 
“De lessen waren vooral in het begin erg 
zwaar; het uren naar een scherm turen en af 
en toe zelf kunnen reageren eisten zin tol. Pit-
tig en behoorlijk stressend om dit voor het 

eerst te doen. Vooral de inhoud die vaak tot 
denken zette was veelzijdig en soms pittig. 
Vraagstukken waar je je totaal niet van bewust 
was of het bestaan ervan kende. 
 
De inhoud en kleuring van de medecursisten 
daarentegen maakten het geheel heel leuk. Al 
met al een mooie uitdaging en een geweldig 
leerproces. En een ontzettend goede omge-
ving om in te leren. 
 
De leukste ervaring was de eindoefening waar 
men een raadsvergadering naspeelde.  Lian 
Veenstra als burgemeester (en als Kenau, een 
rol die zij heel goed speelde) en Jimmy Dijk als 
wethouder die koste wat kost zijn voorkeur 
moest doordrammen. 
 
En eindelijk iedereen in levende lijve gezien. 
Ik ben dankbaar dat afdeling Heerenveen mij 
deze kans wil geven!”  
 
Ton  Schaapherder

Echt een geweldige ervaring en achteraf jammer 
dat het voorbij is. 

 

 

 

 



Nieuws uit de regio 
Niet al te lang geleden werd de Statenfractie 

benaderd door Lynn Woodrow, een gedu-

peerde van de toeslagenaffaire. Zij had een 

advocaat gevonden die gedupeerden in Frys-

lân bij wilde staan en daarom op zoek was naar 

andere gedupeerden in de provincie. 

 

Al snel was er een groep gedupeerden en 

groeide het initiatief van Lynn uit tot een steun-

punt voor gedupeerde ouders. Eerst alleen in 

Fryslân, maar dat ging al snel de provincie-

grenzen voorbij.  

 

Niet alleen helpt Lynn de gedupeerden met het 

bieden van een schouder, ze helpt ook met uit-

zoeken en gaat zo nodig met iemand mee naar 

het belastingkantoor. Ook wordt Lynn steeds 

vaker uitgenodigd bij diverse praatpro-

gramma’s. 

 

Ben je ook gedupeerde van de toeslagenaf-

faire? Neem dan contact op met Lynn: 

steunpuntfriesland@gmail.com 

 

Zien wat Lynn onder anderen doet? Kijk dan 

naar EenVandaag! 

 

Ook kunnen mensen op de zwarte lijst van de 

belastingdienst staan. Hierover heb je dan een 

brief ontvangen. Mocht dat het geval zijn, meld 

je dan aan op het meldpunt van de SP!

  
 

 

Links 
• Themastream “Heel de mens” 

• FMF Groenlunch “Nederland in 2050” 
 
 

Contact 

Als je goede ideeën hebt of kopij voor deze 
nieuwsbrief kun je contact opnemen met de 
Statenfractie Fryslân: sp@fryslan.frl. 
06-21701117 of 06-15520143

 

 SPFryslan  
 @SP_Fryslan
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