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FNP-man voor Provinsjehûs al
na één jaar uit gemeenteraad
ATZE JAN DE VRIES

LEEUWARDEN Het vertrouwen dat
de gemeentelijke kiezer hem eind
2017 gaf, geldt ook voor de stap naar
de provinciale politiek, vindt Sijbe
Knol uit Sint Annaparochie.

Hij staat derde op de concept-lijst
van de FNP voor de provinciale ver-
kiezingen. Omdat de partij geen
dubbele functies wil – raadslid én
statenlid – zal Knol de gemeente-
raad verlaten als hij maart volgend
jaar in de staten komt, zegt partij-
voorzitter Cees van Mourik.

Op de vraag hoe dat te rijmen is
met de voorkeursstemmen waar-
mee Knol vorig jaar november in de

gemeenteraad van Waadhoeke is ge-
kozen, zegt Van Mourik: ,,Dat is al-
tyd in drege ôfwaging. Mar wy tinke
dat dit foar de FNP en dus ek de FNP-
kiezer it bêste is.’’

De partij ziet in de 27-jarige Knol
een capabele representant van een
nieuwe generatie. Volgens Van
Mourik is het beter om zo’n persoon
op provinciaal niveau te laten opere-
ren dan in één gemeente.

,,Moai dat se my op it tredde plak
setten ha’’, zegt Knol zelf. ,,It wie wol
in ferrassing. En it betsjut nochal
wat, út De Waadhoeke wei. Dat is pri-
ma út te lizzen.’’

Hij vindt het belangrijk dat in de
statenfractie representanten zitten
van de jongere generatie die in op-

komst is binnen de FNP. Dat gaat
volgens hem om zo’n dertig tot veer-
tig dertigers en veertigers. ,,Wy wol-
le mei beslute oer de wrâld der’t wy
noch tritich, fjirtich of miskien wol
fyftich of sechtich jier yn libje sille.
Dy útdaging gean ik graach oan. En
ik sil my ek op provinsjaal nivo de
fuotten ûnder it gat wei rinne.’’

De leden van de FNP stellen van-
avond in Wirdum eerst het pro-
gramma vast. Daarna buigen ze zich
over de kandidatenlijst, maar alleen
als het niet te laat wordt. Vier jaar te-
rug eindigde een vergelijkbare zit-
ting om half drie. Vandaag ligt de
deadline op 23.00 uur, zegt Van
Mourik. Eventueel komt er een extra
vergadering.


