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SP-STEMMERS BEDANKT! 

 
Het campagneteam van Heerenveen. 
 

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 

16 maart jl. deed de SP slechts in twee 

gemeenten mee: Smallingerland en 

Heerenveen. In beide gemeentes werd echter 

vooruitgang geboekt. In Smallingerland werd 

een winst van 2,5% behaald, waardoor de SP 

met drie in plaats van twee zetels in de raad 

komt. In Heerenveen werd 0,7% winst 

geboekt, maar dit leverde geen extra zetel op; 

de SP blijft daar met twee zetels in  de raad. 

De SP Statenfractie feliciteert beide 

gemeentes met het behaalde resultaat en 

wenst de (nieuwe) raadsleden veel succes de 

komende 4 jaren! 

 

 
Jamal Al Sari en Alex Koppens gaan tijdens de campagne in 
Smallingerland in  gesprek met het publiek.

  

Succes: digitale enquête boeren  

 
Protesterende boeren bij het provinciehuis.  

 
Er werd veel door boeren geklaagd dat er niet 
naar hen wordt geluisterd. Tijdens de 
Statenvergadering van 22 september 2021 is 
daarom op initiatief van de SP een motie 
ingediend: ‘Digitale enquête boeren’. Daarin 
wordt individuele boeren gevraagd onder 
welke voorwaarden zij bereid zijn over te 
schakelen naar natuurinclusieve kringloop-
landbouw en biologische landbouw. De 
enquête wordt zo opgesteld, dat boeren aan 
kunnen geven wat goed gaat, tegen welke 
obstakels zij aanlopen en hoe zij denken dat 

die opgelost kunnen worden. De uitkomsten 
van de enquête worden gebruikt voor het 
opstellen van de uitvoeringsagenda voor het 
transitiefonds “Natuurinclusieve Kringloop -
landbouw”. De motie werd door vrijwel alle 
partijen in Provinciale Staten ondersteund.  
 
Gedeputeerde Staten (GS) hebben het 
voortvarend opgepakt: in samenwerking met 
het kennisconsortium van de Regiodeal 
Natuurinclusieve Landbouw en Living Lab 
Fryslân is de digitale enquête opgesteld en 
begin februari uitgezet. De uitkomsten van de 
enquête worden meegenomen in het 
Transitiefonds van de Landbouwagenda.  
 
Op 23 maart kwam een brief van GS: De 
enquête is door 383 agrariërs volledig 
ingevuld. Er waren enkele opmerkelijke en/of 
belangrijke uitkomsten. Boeren vinden dat ze 
al veel hebben gedaan. Denk aan de grote 
reductie in kunstmestgebruik en de bijdrage 
aan de verbetering van de waterkwaliteit. 
Denk ook aan het overgrote deel van de 
melkveehouders die ondertussen aan 
weidegang doet. Er is een grote behoefte aan 
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het geven van meer ruimte in gebruik van 
dierlijke mest ten laste van het gebruik van 
kunstmest. Verder wordt aandacht gevraagd 
voor een goede balans in het predatiebeheer 
in Fryslân. Zo ook voor het feit dat biologische 
producten nog te beperkt worden gecon-
sumeerd. De grootste wens is dat de extra 
maatschappelijke eisen daadwerkelijk door de 
consumenten worden betaald. 135 onderne-
mers zijn bereid om met een Gedeputeerde, 
Statenlid of ambtenaar van de provincie in 
gesprek te gaan. De dienst zal een aanbod 
aan deze mensen doen om hier invulling aan 
te geven. Als gewenste investeringen wordt 
met het meeste aangegeven te willen 

investeren in energiebesparing en -opwek-
king, gevolgd door andere grasmengsels, 
weidegang, landschap & biodiversiteit, 
machines voor duurzaam bodembeheer, het 
sluiten van grondstofkringlopen en stalaan-
passingen voor mestscheiding.  
 
Al met al is de SP tevreden dat de enquête zo 
snel is uitgevoerd door GS. De SP zal alle 
uitkomsten van de enquête nog opvragen en 
deelnemen aan gesprekken met boeren. 
Daarna is het zaak om de uitkomsten van de 
enquête indien mogelijk en wenseli jk in het 
beleid een plaats te geven. 

 Damherten hoeven niet meer afgeschoten  

 
foto: LC 

In 2019 werd door Gedeputeerde Staten (GS) 

besloten dat er een flink aantal damherten zou 

moeten worden afgeschoten. Volgens 

Gedeputeerde Johannes Kramer hoort de 

soort hier niet thuis en zouden de dieren te 

veel verkeersongelukken veroorzaken. In 

Noordoost-Friesland zou de populatie naar nul 

moeten worden gebracht en bij Katlijk zouden 

190 van de 270 damherten moeten worden 

afgeschoten.  

De SP kwam hier samen met de Partij voor de 

Dieren (PvdD) en GrienLinks (GL) meteen 

tegen in het geweer. Volgens de Wet 

natuurbescherming en de Nota Faunabeleid 

Fryslân moet voordat er tot afschot kan 

worden overgegaan eerst onderzocht worden 

of er met preventieve (niet dodelijke) 

maatregelen hetzelfde doel kan worden 

bereikt. Denk daarbij aan verkeersremmende 

maatregelen, waarschuwingsborden of 

rasters. Pas in allerlaatste instantie kan tot 

afschot worden besloten. Er bleken echter 

helemaal geen preventieve maatregelen te 

zijn genomen! Desondanks werd de 

Faunabeheereenheid opdracht gegeven om 

een beheerplan op te stellen. 

Ook verschillende omwonenden en de 

stichtingen Fauna4Life en Animal Rights 

tekenden bezwaar aan. De 

bezwarencommissie gaf eerder de stichtingen 

en bewoners al gelijk.  

Als SP, PvdD en GL hebben we het onderwerp 

verschillende keren op de agenda gezet, 

zowel met mondelinge als met schriftelijke 

vragen en bij behandeling in Provinciale 

Staten. Dit bracht Gedeputeerde Klaas 

Fokkinga (opvolger van Johannes Kramer) tot 

het voorstel om eens met de drie partijen en 

enkele ambtenaren om tafel te gaan om alles 

eens goed door te spreken. Dit hebben we op 

9 maart jl. gedaan en we konden al onze 

vragen en bedenkingen goed kwijt.  

Dit heeft blijkbaar resultaat gehad: op 22 

maart jl. ontvingen we van GS namelijk een 

brief  over “Maatregelen ter preventie van 

wildongevallen”. Daarin kondigen GS aan op 

een aantal locaties preventieve maatregelen 

te gaan treffen om de verkeersveiligheid te 

vergroten. Als reden geven GS: “Conform de 

Wet natuurbescherming en de Nota 

Faunabeleid Fryslân moet voordat er tot 

afschot kan worden overgegaan eerst 

onderzocht worden of er met preventieve (niet 

dodelijke) maatregelen hetzelfde doel kan 

worden bereikt. Met dit besluit geven we hier 

invulling aan.” Waar hadden we dat ook al 

weer eerder gehoord? 

De SP is in ieder geval blij dat er nu 

preventieve maatregelen worden getroffen en 

er geen damherten worden afgeschoten. De 

maatregelen zullen de komende anderhalf jaar 

worden gerealiseerd.  



In de schijnwerper: Henny Bergsma 

 
Dit artikel stond in de Tribune van januari 2022,  

tekst Anne-Marie Mineur, foto Karen Veldkamp. 

 

Henny Bergsma (54) is vanwege een 

kapotte rug volledig afgekeurd voor werk. 

Dat ze toch organisatiesecretaris is in 

Heerenveen, is omdat ze haar eigen tijd 

kan indelen. Henny heeft de natuurlijke 

gave om de kracht in mensen te zien. ‘Je 

moet pronken met wat je in je mars hebt!’ 

 Welke actie is je altijd bijgebleven? 

‘De actie voor het Wmo-vervoer in 

Jubbega. We hadden 1.100 

handtekeningen verzameld, ik had een bus 

geregeld voor de bewoners van een 

verzorgingshuis. Zij waren niet tevreden 

met de nieuwe ver voerder en wilden terug 

naar het lokale taxibedrijf, hun ‘jongens’. De 

publieke tribune zat vol, één van de 

bewoners heeft een betoog gehouden, en 

we hebben gelijk gekregen. De mensen 

waren zo blij – we mogen weer terug naar 

de jongens! ’ 

Jij speelde een belangrijke rol in dat 

succes. 

‘Het gaat niet om mij. Iedereen is maar een 

radertje. Op het moment dat je dat beseft 

kun je gaan samenwerken. En als je samen 

werkt komen er veel mooie dingen uit. We 

hadden hier een paar mensen die 

meededen voor de persaandacht. 

“Wanneer krijg ik mijn momentje?” Daar 

houd ik niet van. Dus toen heb ik gezegd: 

of jullie geven mij de mogelijkheid om een 

groep om me heen te verzamelen waar ik 

wat mee kan, of ik stap nu op. Binnen no 

time hadden we hier een groep staan. En 

binnen no time mochten we meedoen met 

de verkiezingen.’ 

En daarbij zie je kans om die mensen te 

laten opbloeien. Hoe doe je dat? 

‘Ik denk dat ik van mensen houd. Ik wil het 

beste uit ze halen. Vaak zien mensen van 

zichzelf niet dat ze veel meer kracht 

hebben. Dan beginnen ze als een dood 

vogeltje, maar als ik denk, jij kunt veel 

meer, dan blijf ik naast ze staan, en dan 

begeleid ik ze. Dan ben ik zo trots op ze als 

ik zie wat ze kunnen. Maar hoe ik dat doe? 

Ik heb geen flauw idee. Dimph, onze 

afdelingsvoorzitter zei: “maar ik heb maar 

huishoudschool gedaan”. Ja dus? Moet je 

kijken wat ze als afdelingsvoorzitter voor 

elkaar krijgt! Als mensen je vertrouwen, kun 

je samen dingen opzetten.’ 

Heb je naast je drukke werk nog tijd voor 

hobby’s? 

‘IJshockey. Ik ben opgegroeid op 

loopafstand van de IJshockeyhal en ik heb 

een jaarabonnement. Mijn man vindt het 

niet leuk. Ik ga er heen met mijn dochters 

en mijn kleinzoon. Ik heb een hoge 

bloeddruk, maar als ik daar ben, kom ik 

helemaal tot rust.’ 

Stiltetocht Vliegbasis Leeuwarden 

Op zondag 27 maart werd er een stiltetocht 

gelopen rondom Vliegbasis Leeuwarden. 

Mensen liepen mee met verschillende 

redenen, zoals geluidsoverlast, CO2- en 

stikstofuitstoot of de procedure rondom de 

vergunningverlening natuur. Ook wij waren 

van de partij! 

Als SP Fryslân zijn wij al langere tijd kritisch 

op de geluidsoverlast en de CO2 -en 

stikstofuitstoot van de Vliegbasis. En nu lijkt 



dat de vergunningprocedure rondom de 

natuurvergunning niet correct is verlopen. 

Er is geen CO2-meting bekend binnen de 

Vliegbasis, zo blijkt uit het antwoord op 

vragen van de SP aan het college van GS. 

Dit terwijl de natuurvergunning is verleend 

op CO2 uitstoot. 

Binnenkort wordt de vergunningprocedure 

gestart voor geluid. Alleen grondgebonden 

geluid is vergund, dus als een vliegtuig op 

de grond staat. Zodra deze in de lucht is, is 

er geen vergunning meer nodig. 

Een vliegbasis in een woonwijk is niet meer 

van deze tijd, net als (als enige Europese 

NAVO-basis) met scherp oefenen in een 

beschermd natuurgebied (Vliehorst in het 

Waddengebied). 

Als SP zullen wij de vergunningverlening 

goed volgen en de klachten over de 

geluidsoverlast inventariseren! 

SP doet onderzoek naar overlast Vliegbasis :: SP Leeuwarden 

 
Links 

• SP stelt vragen over verkoop 

stroom van Windpark Fryslan aan 

Chemelot Limburg 

• Peter van Noort met Platform 

Europa naar Brussel 

• Agenda en vergaderlink PS 
 

  Contact  

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

 
 
 

 SPFryslan  
 @SP_Fryslan
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