6. De Friese belangen in Den Haag, met Isabelle Diks (GroenLinks) en Aukje de Vries (VVD)
Marijke Roskam heeft een vraaggesprek met de Friese Tweede Kamerleden Isabelle Diks en Aukje de
Vries. Ze geeft aan dat Harry van der Molen helaas verstek moest laten gaan. Marijke vraagt Isabelle
hoe ze de eerste paar maanden in de Tweede Kamer ervaren heeft. Isabelle geeft aan dat ze eerder
al tijdelijk vier maanden in de Tweede Kamer gezeten heeft. Nu moest ze haar werkzaamheden hier
uit handen geven en naar Den Haag vertrekken. Ze vindt het een groot compliment dat zoveel
mensen haar met voorkeursstemmen hebben gekozen. Ze hield zich hier met Fryslân bezig en doet
nu Defensie, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, "dus nu gaan we de hele wereld
optillen." Marijke vraagt hoe zij daadwerkelijk het Friese belang kan dienen. Isabelle zegt dat ze zich
als wethouder van Leeuwarden heel druk gemaakt heeft om de regio te verkopen in Den Haag op
een aantal onderwerpen, zoals wonen, afval, energie, klimaat en water. Ze werkte veel samen met
ministeries en wil andere bestuurders op te roepen om de samenwerking veel meer vorm te geven.
"Als lokale bestuurder kun je echt een rol en functie hebben in de Den Haag," zegt Isabelle. Marijke
vraagt of het een goed idee is om met z'n allen in een duurzame bus te stappen. Isabelle betwijfelt of
het effectief is om steeds met een groep mensen in een bus te stappen om op een plein in Den Haag
actie te voeren. Ze noemt de Friese ambassade. "Iets organiseren met eten en drinken helpt enorm
om de aandacht van Kamerleden te krijgen."
Marijke vraagt Aukje de Vries hoe je het beste in Den Haag aandacht kan vragen voor Friese
belangen. Aukje vindt het belangrijk dat mensen vraagstukken en projecten concreet maken.
"Daarvoor moet wel een relatie opgebouwd worden over een periode van jaren. Je moet mensen in
Den Haag kennen en weten waar je terecht moet." Ze noemt de verbreding van de sluis in
Kornwerderzand als voorbeeld. "Daarbij wordt actief opgetrokken met de provincie, de gemeente en
het bedrijfsleven en er is een concrete boodschap. Ameland komt regelmatig langs als het gaat om
problematiek met de veerboot en de vaargeul." Marijke vraagt wat haar successen zijn voor Fryslân.
Aukje vindt het belangrijk om als regionaal Kamerlid met collega's samen op te trekken. "Er moet
goed contact zijn met woordvoerders op verschillende terreinen." Ze heeft zich ingezet voor de
voorbeelden die ze net noemde. Ze haalt veel collega's naar Fryslân toe om te laten zien wat hier
leeft en dat al in een heel vroeg stadium, bijvoorbeeld op het gebied van de krimp. "Zodra punten op
de agenda van de Tweede Kamer staan, ben je eigenlijk bijna altijd te laat," zegt Aukje. Marijke
vraagt welk appèl Aukje doet op de aanwezigen, als het gaat om de toekomst. Aukje geeft als raad
om nog meer langs te komen bij de Friese Kamerleden, zodat ze binnen de fractie aandacht kunnen
vragen voor bepaalde kwesties. "Bestuurders kunnen de Kamerleden ook uitnodigen voor
werkbezoeken in gemeenten en de provincie. Benader mensen direct, één op één, via de mail of
Whatsapp."
Isabelle Diks wil voorstellen dat het VFG-bestuur naar Den Haag toe komt of dat de drie Friese
Kamerleden af en toe uitgenodigd worden voor een gesprek met de VFG. "Het verkopen van het
Friese verhaal kan altijd, overal en aan iedereen," zo benadrukt ze.

