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Aan de hand van een Europese agenda
moet er tot 2027 minstens 130 miljoen
euro Europees geld bij het onderwijs,
overheid en bedrijven terechtkomen,
is de ambitie. Dit moet gebeuren met
de Friese Projecten Machine. ,,Niet dat
er nu niks binnenkomt”, zegt gedepu-
teerde Friso Douwstra, ,,maar het is te
versnipperd en te weinig samen. We
blijven allemaal toch te veel op onze
eigen terp zitten. Vanaf nu komen we

eraf om de kansen te pakken die er
liggen in Europa. Want veel thema’s
die in Fryslân spelen, hebben raak-
vlakken met wat Europa belangrijk
vindt.”

Als voorbeeld noemt hij de circulaire
economie, infrastructuur en cultuur.
,,Meer geld betekent meer bedrijvig-
heid, meer banen en meer kansen
voor onze inwoners.” Het aanvragen
van Europese subsidie is voor indivi-
duele organisaties en overheden een
tijdrovend en bureaucratisch proces.
De Friese Projecten Machine onder-
steunt en begeleidt de aanvragen.
Alle deelnemers betalen mee, waar-
bij de provincie met 475.000 euro dit
jaar het meeste betaalt.

Wateronderwijs

Deze week maakten roc Friesland
College, het Centrum voor Innova-
tief Vakmanschap Water (CIV Water)

Vier miljoen euro vanuit Brussel
Door samenwe

Leeuwarden | Met een handteke-
ning hebben afgevaardigden van
de provincie Fryslân, de achttien
gemeenten en onderwijs- en ken-
nisinstellingen afgesproken
meer Europees geld naar Fryslân
te halen. Nu bungelt Fryslân nog
onderaan alle lijstjes. Dat kan en
moet beter.

Instel-
lingen
moeten
met

partners
uit andere
Europese
landen een
aanvraag
indienen

De geboorte van haar tweede kind
gaf Ymkje Ypma de doorslag zich in
te zetten voor een beter klimaat. Dat
ze in het jubileumjaar van de Friese
Milieu Federatie klimaat-gedeputeer-
de is geworden, kwam als een ge-
schenk. ,,Onze jongste, nu negen
maanden, was de eerste maanden ’s
nachts erg onrustig. Ik was heel wat
nachten met hem op en keek toen
veel Netflixdocumentaires over het
klimaat en biodiversiteit als Kiss the
Ground en Inconvenient Truth 2. Ben er
ook heel veel over gaan lezen en
werd er echt door gegrepen. Ik zet
wel twee kinderen op de wereld
maar om voor hen een gezonde we-
reld achter te laten, moest ik wel

andere keuzes gaan maken.”

Inmiddels eet het gezin veganistisch,
maakt ze zelf haar deodorant en
komen er zonnepanelen op het dak.
Ypma had echter ook een zendings-
drang. ,,Ik probeerde onze vrienden
over te halen om geen of in ieder
geval minder vlees te eten. Ik had al
plannen om via Instagram mensen
mee te nemen op mijn groene reis
toen ik twee dagen later de oproep
van de Friese Milieu Federatie zag
voor een klimaatgedeputeerde. Dat
was echt een ‘ping’-moment.”

De klimaatgedeputeerde is een van
de vele activiteiten die de FMF in het
kader van het vijftigjarige jubileum
organiseert. Ypma was een van de
vier die hadden gereageerd en in
eerste instantie niet degene die ze
voor ogen hadden, bekent FMF-direc-
teur Hans van der Werf. ,,We hadden
om iemand gevraagd die ideeën had
om de klimaatcrisis in Fryslân aan te
pakken. Tussen de sollicitanten zat
een aantal met allerlei plannen voor
technische oplossingen. Het leuke
aan Ymkje Ypma is dat ze zelf ook

Gedeputeerde voor
klimaat op zoek
naar duurzamer

leven
Friese Milieu Federatie viert vijftigjarig jubileum

Sneek | Effectief klimaatbeleid is
urgenter dan ooit, vindt de jubi-
lerende Friese Milieu Federatie
(FMF). Klimaatgedeputeerde
Ymkje Ypma (35) uit Sneek moet
daar voor Fryslân het komende
jaar handen en voeten aan geven.

De FMF
hoopt zo
ook een
beetje uit
de eigen
groene
bubbel te
komen

JUBILEUM FMF

Theo Klein

Volgens de drie gemeenten schep-
pen ze met het besluit duidelijk-
heid voor de werknemers van Em-
patec. De vierde gemeente die
betrokken is bij Empatec, Súdwest-
Fryslân, heeft nog geen besluit
genomen omdat die zich nog buigt
over aanbevelingen uit de raads-
enquête over Empatec en alterna-
tieve scenario’s wil onderzoeken.
Daar wilden de drie andere ge-
meenten niet op wachten.

Statutenwijziging

De statuten van Empatec worden
zo gewijzigd dat de gemeenteraden

meer invloed hebben op de koers
van het bedrijf. Die stap vindt de
enquêtecommissie van Súdwest-
Fryslân niet ver genoeg gaan. Die
stelde voor om de gemeenschappe-
lijke regeling (GR), waarin de vier
betrokken gemeenten in samen-
werken, op te heffen zodat de ge-
meenten direct invloed kunnen
uitoefenen op Empatec. Met de
wijziging van de statuten blijft er
naast de GR een aparte NV Empa-
tec bestaan.

De gemeente Súdwest-Fryslân geeft
toe dat duidelijkheid voor de werk-
nemers gewenst is en geeft aan
snel aan een verkenning te begin-
nen. Daarbij is dienstverlening en
lokaal maatwerk voor inwoners
het uitgangspunt. Onderzocht
wordt in hoeverre die visie aansluit
bij het donderdag aangenomen
toekomstplan van de andere ge-
meenten.

Drie gemeenten stemmen
in met plan voor Empatec

Harlingen | De Fryske Marren,
Harlingen enWaadhoeke heb-
ben donderdagavond inge-
stemdmet een toekomstplan
voor Empatec. Met het plan
willen de gemeenten Empatec
beter kunnen aansturen.

Het was een dringende oproep
die minister Robbert Dijkgraaf
vrijdag deed. Maak geen geld
over, deel geen gegevens en be-
gin geen nieuwe projecten in de
twee landen die nu Oekraïne
binnenvallen. Op NHL Stenden
studeren 39 Russen en Belarus-
sen. Hogeschool Van Hall Laren-
stein heeft zes studenten uit
Rusland.

Op NHL Stenden wordt samenge-
werkt met Russische organisaties.
Een woordvoerder van de hoge-
school vindt het nog te vroeg om te
zeggen wat de consequenties zijn.
Van Hall Larenstein heeft geen
samenwerking met organisaties in
Rusland en Belarus. Er zijn ook
geen studenten van Van Hall in
Rusland aanwezig. Bij NHL Stenden
is dit wel het geval.

Slachtoffer

Er studeren momenteel 1653 Russi-
sche studenten en enkele Belarus-
sen in Nederland. Dijkgraaf schrijft
dat zij niet het slachtoffer mogen
worden van de situatie in Oekra-
ine. Voor hen trekt de minister
voor nu een miljoen euro uit en
later mogelijk meer.

Scholen schorten
samenwerking op

Leeuwarden | De oproep aan
Nederlandse hogescholen en
universiteiten om de samen-
werking met Russische en Bela-
russische instellingen te sta-
ken, raakt ook hogescholen
NHL Stenden en Van Hall La-
renstein in Leeuwarden. In
totaal komen er 45 studenten
uit die landen.

Heerenveen heeft weinig personele
problemen, daar zijn de zorgen van
een ander kaliber. De ploeg heeft al
zeven wedstrijden niet meer ge-
wonnen en met twee gescoorde

doelpunten zal het een groot kar-
wei worden om de neerwaartse
spiraal in Tilburg te doorbreken.

SC Cambuur heeft voor het uitduel
met FC Twente van zondag wat
personele problemen. Zo ontbreekt
controleur Mees Hoedemakers
vanwege corona. Hij wordt vervan-
gen door Mitchel Paulissen. Daar-
naast zijn er twijfels rond het mee-
spelen van linkerspits Patrick Joos-
ten (bovenbeen) en Doke Schmidt,
die vanwege een neusblessure
eventueel met een masker zal moe-
ten aantreden.

Sc Heerenveen staat stil
bij oorlogsgeweld

Heerenveen/Leeuwarden | Na de
spelersopkomst vanWillem II
en sc Heerenveen zullen beide
teams zaterdagmiddag stelling
nemen tegen het oorlogsge-
weld in Oekraïne. De teams
tonen het vredesgebaar, de
aanvoerders dragen een specia-
le band en op het scherm ver-
schijnt een vredesboodschap.

SUBSIDIES

Marianne Velsink
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en Learning Hub Friesland bekend
dat er vier miljoen euro aan subsi-
die binnenkomt voor wateronder-
wijs voor mbo’ers. 1,3 miljoen euro
daarvan belandt in Fryslân. De ove-
rige 2,7 miljoen euro gaan naar
andere landen die naar Fries voor-
beeld invulling willen geven aan
wateronderwijs. In totaal zijn 23
partners uit Europa bij de aanvraag
betrokken.

Erna van der Werff die namens
Learning Hub Friesland de subsi-
dieaanvraag begeleidde, werd drie
jaar geleden door het Friesland
College en CIV Water benaderd om
te helpen. ,,Ik kan bevestigen dat
zo’n subsidieaanvraag geen sinecu-
re is”, zegt ze. ,,We hebben 190
pagina’s aan beloftes gedaan. Dat
zegt genoeg over de eisen.” Verder
is het volgens Van der Werff een
vereiste dat onderwijsinstellingen
een aanvraag indienen met part-

ners uit andere Europese landen.”

Bedrijven

Bij wateronderwijs denken veel
mensen niet direct aan het mbo.
Toch zijn er op de watercampus in
Leeuwarden speciale modules voor
vakjongens en -meisjes ontwikkeld.
,,Het idee is dat ze aan de slag gaan
met echte opdrachten van bedrijven
uit de regio, zoals Vitens. Het zijn
juist deze studenten die straks bij
een gemaal of waterzuiveringsbe-
drijf gaan werken.” In onder andere
Tsjechië, Letland en Estland is inte-
resse in deze Friese aanpak.

Zo hopen de provincie, gemeenten
en onderwijsinstellingen de komen-
de jaren meer Europese successen te
boeken. ,,Onze inwoners betalen
allemaal belasting aan Europa. Dan
mogen ze ook verwachten dat er iets
voor terugkomt”, zegt Douwstra.

Brussel voor het Friese mbo is nog maar het begin
samenwerking moet er meer Europese subsidie worden binnengehaald

zoekend is hoe ze duurzamer kan
leven. Daarin kan ze andere mensen
meenemen zonder direct met een
opgeheven vingertje klaar te staan
van wat wel of niet moet.”

Groene bubbel

De FMF hoopt op deze manier ook
een beetje uit de eigen groene bub-
bel te komen en een breder publiek
te bereiken. ,,De ‘donkergroene’
mensen hoeven we niet meer te
overtuigen. Maar we willen de ande-
ren overtuigen dat je zelf ook in-

vloed hebt op de wereld om je heen.”

Ypma merkt dat de klimaatcrisis veel
van haar vrienden en kennissen best
zorgen baart. ,,Maar het is voor veel
mensen zo groot dat ze zich machte-
loos voelen en daardoor struisvogel-
gedrag vertonen.” Ze hoopt dat door
haar tips en inzet mensen hun kop
weer uit het zand gaan halen. ,,Keu-
zes kunnen maken, helpt daarbij. Als
je weet dat stoppen met vlees eten
veel meer klimaateffect heeft dan
heel kort douchen, wordt het alle-
maal wat hanteerbaarder.”

Ze bezoekt het komend jaar projec-
ten, organisaties, bedrijven en
bijeenkomsten die bijdragen aan
een duurzamer Fryslân. De ervarin-
gen die ze opdoet zullen uitmon-
den in een klimaatrapport dat eind
dit jaar aan de provincie wordt
aangeboden.

Prikkelen

De FMF koos bewust niet voor een
klimaatambassadeur maar -gedepu-
teerde. Van der Werf: ,,We willen
de politiek daarmee een beetje

prikkelen. Voor allerlei zaken is er
een gedeputeerde maar voor zoiets
fundamenteels als het klimaat niet.”
De stille hoop van de FMF is dat na
de volgende verkiezingen in Fryslân
een echte klimaat-gedeputeerde
wordt benoemd.

Maandagmiddag wordt Ypma offici-
eel gepresenteerd bij de opening van
het jubileumjaar van de FMF in de
Statenzaal van het provinciehuis.
Daar zal ook een echte Friese gede-
puteerde, Douwe Hoogland, aanwe-
zig zijn.

Klimaatgedepu-

teerde Ymkje

Ypma wil samen

met Friezen op

zoek gaan naar

een duurzamere

manier van leven.
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Leerlingen van het Friesland College met uitwisselingsstudenten uit Tsjechië en de Baltische Staten in de

watercampus in Leeuwarden. Foto: Learning Hub Friesland


