
Aan de Minister voor de Rijksdienst, de heer S.A. Blok,
Aan de Minister van Financiën, de heer J.R.V.A. Dijsselbloem,
Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer R.H.A. Plasterk,
Aan de Minister van Algemene Zaken, de heer M. Rutte
p/a Departement van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20011
2500 EA  's-Gravenhage

Arnhem, 14 februari 2013

Betreft: Provincie als bestuurslaag en 'oare Ynlânske Saken'

Geachte heren Rutte, Plasterk, Dijsselbloem en Blok,

nieuw  Leefbaar  Gelderland  wil  haar  zorgen  uitspreken  over  de  ontwikkelingen  in  ons 
binnenlandse  staatsbestel.  Wij  hebben  kennis  genomen  van  de  FNP-resolutie  van  23 
november 2012 die in It Hearrenfean is aanvaard en aan de Tweede Kamer is toegezonden. 
Wij stemmen in met deze resolutie.  Het moge ook duidelijk  zijn dat we de 12 provincies 
willen behouden en dat nieuw Leefbaar Gelderland tegen de vorming van Landsdelen is.

Ook hebben wij gezien hoe het Bestuursakkoord de provinciale overheid door de strot heen 
is geduwd. Gelderland is tegen het bestuursakkoord en ook de wijze waarop het proces is 
verlopen heeft gisteren in de Statenvergadering de tongen losgemaakt. De motie-Van Eck 
onderschrijven wij van harte.

De  provincie  kan  niet  meer  zelfstandig  over  haar  eigen  budgetten  en  huishoudboekje 
beschikken. Ook  gemeentebesturen zullen van de Wet HOF en het zgn. Schatkistbankieren 
hinder ondervinden. Heeft Gelderland dan toch de NUON verkocht om nu de schatkist in 
Den Haag te vullen...!? Gelderland is welvarend geworden door de verkoop van die NUON, 
van oorsprong een nutsbedrijf wat gevoed is door de Gelderlanders.

Zelfs de regionale media moet het nu ontgelden. Wij begrijpen dat de Staatssecretaris van 
OCW van Nederland 3 een vensterkanaal wil maken voor regionale omroepen. Een eigen 
zender zit er dan niet meer in. Niet alleen in Fryslân heeft dit consequenties, maar ook nieuw 
Leefbaar Gelderland zal in aktie komen mocht Omroep Gelderland moeten verdwijnen!

Nieuw Leefbaar Gelderland,

Ramon Barends

CC: Tweede Kamer, Eerste Kamer, OSF, IPO AV, Provinciale Staten van de 12 provincies

Nieuw Leefbaar Gelderland  •  Postbus 60051  •  6800 JB  •  Arnhem



Uit: Frijbûtser, febrewaris 2013

Plasterk hat lak oan miening boargers

Minister Plasterk fan Ynlânske Saken ropt op (Volkskrant 24 jannewaris 2013) om op te hâlden mei
synisme oer lânsdielen en supergemeenten. Hy giet derfan út dat de boarger mar ien ding wol: in
effektyf bestjoer. Begripen as tichtby de boarger, identiteit en persoanlik kontakt hat dizze westerling
gjin boadskip oan. Hy slút de eagen foar mislearringen fan de skaalfergrutting yn it ûnderwiis en de
soarch en hy ûntkent dat fúzjegemeenten oer it generaal djoerder út binne. Hy fynt it net nedich om de
boarger te freegjen wat dy fynt fan lânsdielen en supergemeenten. In mearderheid yn de Twadde Keamer
fynt dat net nedich en docht sels in stap tebek as it giet om de betingst fan frijwillichheid en fan ûnderen
op, sa’t dat oant no ta jildt. Dy konklúzje meie we lûke út it fersmiten fan twa moasjes dy’t, mei nei
oanlieding fan de FNPresolúsje oer it fuortbestean fan Fryslân, oan de oarder wiene yn de fêste
kommisje fan Ynlânske Saken.

FNPresolúsje yn De Haach
Yn de foarige Frijbûtser hawwe jim lêze kind oer dy resolúsje dy’t op ús ledegearkomste op 23
novimber 2012 yn it Abe Lenstrastadion oannommen is. Op 20 desimber 2012 krigen we berjocht dat ús
brief mei resolúsje troch de fêste kommisje fan Ynlânske Saken yn in prosedueregearkomste behannele
is. De leden fan de kommisje koene – as se dat woene – ús brief meinimme yn de plenêre behanneling
fan de Begrutting fan Ynlânske Saken foar 2013, sa skreau de griffier fan dy kommisje. Dan binne we
dus noch neat wizer en dêrom is fraksjemeiwurker Yde Dykstra op ’e sneup gien nei wat der krekt bard
is yn dy kommisjegearkomste.

De Begrutting 2013 fan Ynlânske Saken is behannele op 19 desimber 2012 en de stimmingen wiene op
20 desimber. Dêrby wiene foar ús twa moasjes fan belang:
•  De iene moasje (BosmaVan Raak) kaam fan de PVV en de SP. De strekking is dat in fúzje fan
    provinsjes allinnich tastien wurdt as in mearderheid fan de befolking him fia in referindum foar dy fúzje
    útsprutsen hat. Dy moasje is fersmiten.
•  De oare moasje (Segerscs) wie fan de ChristenUnie, stipe troch SGP, CDA, SP, PVV en GL. De
    strekking dêrfan is dat de foarming fan 100.000+gemeenten net ferplichte wurdt, mar dat de besteande
    beliedsline ‘allinnich fan ûnderen op’ en ‘op basis fan frijwillichheid’ bestean bliuwt. Dy moasje is ek
    fersmiten.
Konklúzje: op dit stuit binne net de regearjende partijen mar de PVV, de SP en de Kristlike partijen
ús bûnsmaten yn dit stik fan saken.

Kânsen foar de FNP
Noch in konklúzje: de FNP moat mei in goeie strategy komme om it gefaar te bestriden. Dat kin
allinnich as we mei in sterk plan komme foar de takomst fan Fryslân en de minsken dêryn meikrije. De
tiid liket der ryp foar. In Fryslân mei mear foech en taken, in sterkere provinsje, sadat we ús eigen
lânsdiel Fryslân hâlde kinne. Wat grutter de FNP, wat benauder de oare partijen, wat better de kânsen
foar Fryslân!

Nynke Beetstra,
foarsitter haadbestjoer FNP 
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