Waar staat voor u onze verkiezingsslogan Stem. Voor jouw geluid voor?
Iedereen heeft de mogelijkheid om op 20 maart met zijn of haar stem een keuze te maken
voor het Fryslân dat het dichtstbij hem of haar staat.
U bent nu twee jaar Commissaris van de Koning in Fryslân. Wat is tot nu toe het
mooiste dat u meemaakte?
Het jaar van Culturele Hoofdstad was een jaar om nooit te vergeten. Een verscheidenheid
aan voorstellingen, met een dankbaar nationaal en internationaal publiek en tegelijkertijd
aandacht vragen voor maatschappelijke opgaven als de zorg voor het landschap,
meertaligheid en schoon vervoer. Daar kunnen we met veel plezier op voortborduren.
U bent voorzitter van Provinciale Staten. Hoe is het om die vergaderingen te leiden?
In de mooie Statenzaal is dat elke maand een eervolle taak en leuk om te doen. Het zijn
interessante discussies over wat de volksvertegenwoordiging met Fryslân wil. Mijn taak is
om ervoor te zorgen dat de discussies zo goed mogelijk verlopen, want dat legt mede de
basis voor de beste besluiten.
Zoveel partijen, zoveel meningen. Waar stemmen we op 20 maart voor?
We hebben op 20 maart drie stemmen: voor Provinciale Staten, voor het waterschap en via
Provinciale Staten voor de Eerste Kamer. Het gaat om de regionale stem, met een landelijke
uitwerking. In samenwerking met Zeeland en de waterschappen proberen we deze keer in
beide provincies om zoveel mogelijk jonge kiezers te bereiken. Voor de toekomst van onze
provincies en de jeugd is het belangrijk om hun geluid mee te laten wegen.
Waar valt in Fryslân de komende jaren volgens u de meeste winst te behalen?
Het is nu net aan de partijen om dat aan te geven. Zij moeten zo goed mogelijk duidelijk
maken waar de verschillen liggen. Dan kan de kiezer de beste keuze maken. Het is een
commissaris van de Koning niet gepast om daar inhoudelijk sturing aan te geven.
U steekt uw liefde voor Fryslân niet onder stoelen of banken…
Vanzelfsprekend niet! Fryslân is officieel de mooiste provincie van Nederland met
wetenschappelijk vastgesteld de gelukkigste mensen en met zo’n mooie taal en cultuur. Het
is prettig om hier te zijn, te wonen en te werken. Alle partijen zullen het erover eens zijn dat
we die kwaliteit van leven zo hoog mogelijk moeten houden.
Waarom is het zo belangrijk dat inwoners van Fryslân op 20 maart naar de stembus
gaan?
Het is het moment in de vier jaar om aan te geven hoe iedereen de toekomst van de
provincie ziet. Het legt het fundament voor wat hier de komende jaren zal gebeuren. Als we
zo betrokken zijn bij Fryslân, moeten we toch van dat recht gebruik willen maken? We
hebben traditioneel de hoogste opkomst van Nederland. Dat willen we graag zo houden!

