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Morgen droog

Brazilië zet landbouwgrond om voor
duurzamere palmolieteelt Pagina 21

Het blijft vandaag wisselend bewolkt met af en toe wat regen.
Veel zon zal er niet zijn, al sluit ik
een knipoog niet uit. Het wordt
ongeveer 18 graden, bij een matige tot vrij krachtige wind uit het
zuiden/zuidwesten. Vannacht nog
wat motregen en bewolking bij 10
graden. Morgen blijft het droog
en zonniger. Zie verder pagina 22

Koppejan en Ferrier blijven kritisch

Kabinet-Rutte
begint met
wankele basis

tijd
voor
fatsoen

Urgente noden Een wasmachine die
plotseling stuk gaat kan veel stress
opleveren als je geen geld hebt voor
een nieuwe. Het noodhulpbureau
Stichting Urgente Noden biedt vanaf
november uitkomst. Het bureau helpt
mensen die financieel acuut in hoge
nood zitten. Doordat de noodhulp niet
afhankelijk is van regels, kan snel gehandeld worden. Pagina 15

Den Haag - Het minderheidskabinet van VVD en CDA,
gedoogd door de PVV, kan eind volgende week op het
bordes staan. Na het ‘ja’ van de CDA-fractie kan beoogd
premier Mark Rutte vandaag aan de slag als formateur van
zijn kabinet. Alleen hebben de CDA-dissidenten Ferrier en
Koppejan hun verzet nog niet helemaal opgegeven.
Behalve Rutte neemt ook CDA-fractieleider Maxime Verhagen zeker plaats
in het nieuwe kabinet. Hij neemt het
ministerie voor zijn rekening dat ontstaat uit de samenvoeging van Economische Zaken en Landbouw. CDA-minister De Jager blijft op Financiën. Het
CDA levert waarschijnlijk verder ministers voor Defensie, Binnenlandse
Zaken en Onderwijs en Immigratie &
Integratie. Voor de VVD zijn de departementen Sociale Zaken, Buitenlandse
Zaken, Veiligheid en Ruimte. Vaststaat
dat VVD en CDA allebei zes ministers
leveren en vier staatssecretarissen.
Ondanks grote verdeeldheid binnen
het CDA besloten alle 21 leden van
de Tweede Kamerfractie het met VVD
en PVV gesloten regeer- en gedoogakkoord te onderschrijven. De CDA-fractieleden Kathleen Ferrier en Ad Koppejan gaven daarvoor hun verzet tegen
samenwerking met de PVV - voorlopig

- op. Het is de vraag hoe het met hen
gesloten fractiecompromis uitpakt. De
twee houden hun bezwaren tegen de
PVV en zullen kritisch volgen hoe het
nieuwe kabinet maatregelen rond asiel
en immigratie zal uitvoeren.
Koppejan en Ferrier haalden gisteren nog hard uit naar PVV-leider
Wilders. ,,We moeten Wilders ontmaskeren”, zei Koppejan in het radioprogramma Met het Oog op Morgen.
In Nieuwsuur stipte Ferrier de wankele basis ook nog eens aan. Bij een
meerderheid van 76 zetels hoeft maar
één persoon het ergens niet mee eens
te zijn. We hebben een hele krachtige
positie”, zei ze. ,,Geert Wilders is nog
niet van ons af’”, aldus Koppejan.
Leden van de oppositie vragen zich
af hoe stabiel de coalitie is. Als Koppejan of Ferrier hun steun intrekken is
de meerderheid van een zetel verdwenen. Zie verder pagina 3

Hallumer algen maken
bio-olie uit mestresidu
Hallum - Veehouderij Kelstein in Hallum is erin geslaagd om jaarrond algen te kweken voor de productie van
olie, zonder dat daar speciaal gewassen voor moeten worden geteeld op
landbouwgrond.
Bij de algenkweek wordt CO2 en
restwarmte van een mestvergistingsinstallatie en de bijbehorende warmtekrachtinstallatie gebruikt. Tot nu
toe dienden speciaal geteelde landbouwproducten als voedingsbodem
voor de algen. Na anderhalf jaar van
experimenteren is Kelstein erin geslaagd om de algen te kweken op het

digestaat (residu) van de mestvergister
als voedingsbodem.
Bovendien worden de algen in containers gekweekt. Bij een vergelijkbare olieproducent in Lochem worden
de algen in vijvers gekweekt, zodat de
productie ’s winters stilligt.
Kelstein gebruikt in de mestvergister reststoffen van de nabijgelegen
koekjesfabriek, glycerine en geteelde
maïs als coproducten. De geproduceerde olie is bruikbaar in de voedingsindustrie en als autobrandstof.
Het bedrijf wilde vanmorgen nog geen
verdere vragen beantwoorden.
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Echte Rembrandt hoort niet in depot
Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam blijkt een nieuwe Rembrandt in zijn collectie te
hebben. Het gaat om het schilderij Tobias en zijn vrouw. Het doek
werd aanvankelijk toegeschreven
aan een leerling van de zeventiende-eeuwse kunstschilder, en
lag zo jarenlang in het depot van
het museum. Nu het een echte
Rembrandt blijkt te zijn, kan het
natuurlijk niet in het depot blijven liggen. Vanaf vrijdag wordt
het tentoongesteld.
De ontdekking is gedaan door
Rembrandtspecialist Ernst van
de Wetering. Na onderzoek stelt
hij ,,zonder twijfel’’ vast dat
het schilderij is gemaakt door
Rembrandt van Rijn. Zo zijn er
verschillende gelijkenissen met
de ets Petrus en Johannes genezen
de kreupele uit 1659. Ook ziet Van

de Wetering aanwijzingen in ,,de
weergave van de figuren en de
plek waarin deze zijn geplaatst
en de manier waarop perspectief
in het werk is toegepast’’ en het
gevoel voor detail dat terug te
leiden is naar het werk van Rembrandt.
Op het schilderij zijn een man
en een vrouw bij een open haard
afgebeeld. Rembrandt schilderde
het in 1659 over een ouder stilleven van een andere schilder heen.
Op veel plekken is de verflaag zo
dun geworden, dat er sporen van
het stilleven te zien zijn.
Het doek was uit het depot gehaald voor een restauratie ten
behoeve van een tentoonstelling
in Japan. De restauratie is nu
voor korte tijd uitgesteld om het
werk te kunnen laten zien aan
het publiek.

Vandaag in Fryslân
Renie Spoelstra zocht lang
naar ideale materiaal

Houtskool is Renie Spoelstra’s verf. Ze
heeft er succes mee in binnen- en buitenland. Toch duurde het even voor ze
het houtskool ontdekte. Pagina 9

Morgen wordt een dure
dag voor ziekenhuizen
De vrije specialisten staken morgen.
Alleen voor spoedgevallen komen ze
in actie. Voor duizenden patiënten
zijn de afspraken verzet. Dat wordt
dus een duur dagje voor de Friese ziekenhuizen. Pagina 13

Leeuwarders ageren tegen
bezuinigingen in stad
CDA-fractieleden Kathleen Ferrier en Ad Koppejan staan de pers te woord nadat zij hebben verklaard het regeer- en gedoogakkoord van VVD, CDA en
PVV niet te zullen blokkeren. Ferrier en Koppejan hebben zich lange tijd verzet tegen samenwerking met de PVV. Foto: ANP

‘Statiegeld op bedrijfskavels’

Tweehonderd Leeuwarders kwamen
gisteren naar een speciale hoorzitting
over de bezuinigingen. ,,Je mag de
halve Harmonie afbreken, maar blijf
van Parnas af.” Pagina 15

Fred Schriever maakt
ideale provinciekaart

Fred Schriever heeft van de provincie
Fryslân de opdracht gekregen om de
ideale gemeentegrenzen van de toekomst vast te stellen. Pagina 15

Leeuwarden - Gemeenten die investeren in het opknappen van bestaande
bedrijventerreinen en afzien van het
aanleggen van nieuwe bedrijfshectares, zouden daarvoor financieel beloond moeten worden, bijvoorbeeld
in de vorm van ‘statiegeld’ op hergebruik. Dit idee werd gisteravond geopperd tijdens het debatcafé van het
Friesch Dagblad en de Vrije Universiteit.
De avond ging over zin en onzin van
nieuwe bedrijventerreinen in Fryslân.
Eric Koomen, verbonden aan de faculteit Economische Wetenschappen
en Bedrijfskunde van de VU, zag wel

iets in de suggestie. Volgens hem zijn
er dringend maatregelen nodig om
te voorkomen dat er nog meer bedrijventerreinen in Fryslân bijkomen.
Koomen verwees naar de vijfhonderd
bedrijfshectares die op dit moment
nog beschikbaar zijn. ,,Het is dus absoluut niet nodig om nieuwe terreinen
aan te leggen.”
Dat dit in de praktijk toch gebeurt,
komt volgens Koomen onder meer
door de lage grondprijzen. ,,Het is
voor bedrijven aantrekkelijker nieuwe kavels te kopen dan op de oude
stek te investeren. En de gemeenten

Parkeergarage aan
Vogelzang is raad
Drachten te duur

‘Nobelprijs is goed voor
Nederlandse wetenschap’

‘Ecologische ramp’
Hongarije na
dambreuk fabriek

Hof in Den Bosch
spreekt Ina Post
vrij van moord

Drachten - Een meerderheid van de gemeenteraad van Smallingerland vindt
het onverantwoord dat het college de
nieuw te bouwen parkeergarage aan
de Vogelzang in Drachten wil kopen
voor 8,5 miljoen euro.
Volgens de raad ligt die prijs minstens anderhalf miljoen euro hoger
dan het landelijke gemiddelde voor
een garage van die omvang.
De kritiek - ook van coalitiefracties - zwol gisteravond dusdanig aan,
dat het college besloot het voorstel
in te trekken. Binnenkort komt een
nieuw, duidelijker omschreven en
onderbouwd voorstel. Pagina 13: Raad
Drachten schiet plan Vogelzang af

Den Haag - ,,Een absolute opsteker
voor de Nederlandse wetenschap.” Zo
noemt de voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO), Jos Engelen, de
Nobelprijs voor Natuurkunde voor de
Russische Nederlander Andre Geim.
Engelen heeft Geim een paar keer
ontmoet. ,,Hij is het type persoon dat
bij de lunch een goede grap kan vertellen. Een goed gevoel voor humor
met een spottende ondertoon. En een
briljant fysicus natuurlijk.”
De NWO-voorzitter is bijzonder trots
dat de Nobelprijs naar Geim gaat, die
onder meer bijzonder hoogleraar aan
de Radboud Universiteit in Nijmegen
is. ,,Het laat zien dat de Nederlandse
infrastructuur er een is waar topmensen in de wetenschap door kunnen
stromen naar een Nobelprijs.”
Volgens Engelen worden er in Nederland veel wetenschappelijk belangrijke
onderzoeken gedaan, die wereldwijd

Boedapest - De Hongaarse regering
heeft de noodtoestand uitgeroepen
in drie districten, nadat daar door
een dambreuk enkele dorpen waren
overstroomd met verontreinigd slib,
afkomstig van een reservoir van een
aluminiumfabriek. De giftige roodbruine substantie bevat onder meer
lood en veroorzaakt brandwonden. De
vrees bestaat dat het slib het grondwater zal vervuilen en wellicht zelfs de
Donau bereikt. De Hongaarse staatssecretaris van Milieu, Zóltan Illes, noemde de overstroming ,,een milieuramp
ongekend in de wereld”.
Pagina 4: Gifstroom Hongarije voorspeld

Den Bosch - Het gerechtshof in Den
Bosch heeft vandaag Ina Post vrijgesproken van het doden van een bejaarde vrouw in Leidschendam in 1986.
Volgens het hof is er geen bewijs dat
de toenmalige bejaardenverzorgster
Post de 89-jarige mevrouw Kolstee in
haar woning heeft gewurgd.
Post werd voor dit feit in 1987
veroordeeld tot zes jaar cel. Vorig jaar
gaf de Hoge Raad het hof in Den
Bosch opdracht de zaak opnieuw te
doen, na gerezen twijfels omtrent de
juistheid van die veroordeling. Post
zou slachtoffer zijn geworden van een
rechterlijke dwaling, na een slecht
rechercheonderzoek.

Nieuwe vergunning
van Omrin meteen
aangevochten

gaan hierin mee. Die durven geen nee
te zeggen tegen nieuwe terreinen. Zo
ontstaat er een kunstmatig overaanbod van bedrijfshectares.”
Gemeenten willen mogelijk wel afzien van nieuwe bedrijventerreinen als
daar een financiële prikkel tegenover
staat. Naast het geven van ‘statiegeld’
op hergebruik van bestaande hectares, zou kunnen worden gedacht aan
het instellen van een speciaal fonds
voor revitalisering van verpauperde
terreinen. Dat fonds zou een aanvulling kunnen zijn op de bedragen die
het rijk via een convenant voor her-

impact hebben. ,,Die positie moeten
we proberen vast te houden, maar de
laatste jaren zakken we op ranglijsten
van landen waar belangrijk en grensverleggend onderzoek plaatsvindt.’’
Dat komt volgens de voorzitter onder meer doordat er de laatste jaren
minder budget is voor wetenschappelijk onderzoek. ,,Het NWO financiert
diverse onderzoeken mede, maar we
kunnen een groot deel van de verzoeken niet meer in die mate honoreren
zoals wij dat willen.’’
Niet alleen Geim is verbonden met
de wetenschappelijke wereld van Nederland. Mede-prijswinnaar Konstantion Novoselov promoveerde in 2001
in Nijmegen. De Radboud Universiteit is daarom ,,meer dan trots’’ op
Geim en Novoselov. ,,Iedereen loopt
hier met een glimlach rond”, zei een
woordvoerder van het universiteitsbestuur. Pagina 3: Proefjes met plakband
leveren Geim Nobelprijs op.

structurering van bedrijventerreinen
beschikbaar heeft gesteld.
Landschapsarchitect Peter de Ruyter pleitte voor het combineren van
activiteiten op bedrijventerreinen.
Onder bepaalde voorwaarden zou ook
op de terreinen gewoond moeten kunnen wonen. Daarnaast denkt De Ruyter dat het aanleggen van bijvoorbeeld
recreatieve fietspaden op bedrijventerreinen een kwalitatieve impuls aan
deze gebieden kan geven. Nog meer
bedrijventerreinen is volgens De Ruyter geen optie. ,,Het Friese landschap
is al genoeg te grabbel gegooid.”
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Gouden Griffel
2010 voor Daan
Remmerts de Vries
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Harlingen - De provincie Fryslân geeft
Omrin een nieuwe milieuvergunning
voor de afvaloven in Harlingen. Door
bezwaren van Stichting Afvaloven
Nee moest de vorige vergunning worden herzien.
Afvaloven Nee gaat ook tegen de
herziene millieuvergunning, die vanochtend is verstrekt, in beroep. De
afvaloven moet volgens de planning
1 mei volgend jaar klaar zijn. Of hij
dan ook echt in gebruik kan worden
genomen, is de vraag. Sape-Jan Terpstra van Omrin: ,,Het is jammer dat
we zoveel tijd en geld moet stoppen in
procedures. Uiteindelijk komt de REC
er wel. Dan kun je nog zoveel procederen, maar wat win je ermee? ”
Pagina 13: REC krijgt weer vergunning

Let op!
extra koopavonden!

Bankstellen
uitzoeken voor

555.dit zijn slechts enkele voorbeelden

DICHTSTBIJZIJNDE MEGASTORES:

ASSEN- Borgstee 7
DRACHTEN-Dr. M. L. Kingsingel 10

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 21.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur,
zondag altijd gesloten

Amsterdam - Daan Remmerts de Vries
is dit jaar de winnaar van de Gouden
Griffel, de prijs voor het mooiste Nederlandstalige kinderboek. Hij wint de
prijs voor zijn boek Voordat jij er was.
De auteur ontving de prijs gisteren
tijdens het Kinderboekenbal in het
Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. Met het bal werd de Kinderboekenweek officieel geopend.
Voordat jij er was is een fantasierijke
versie van het scheppingsverhaal voor
kinderen vanaf zes jaar. De jury roemt
het boek om ,,de trefzekere stijl, de
zwierige en subtiele illustraties en
de onnadrukkelijke filosofische laag,
waarmee een originele en creatieve
twist wordt gegeven aan een van de
oudste verhalen ter wereld.’’

Gratis spaarpunten

In elke krant vindt u spaarpunten.
U ontvangt korting wanneer u deze
inlevert bij aankoop van boeken, dvd’s
en cd’s. Kijk voor meer informatie
op www.frieschdagblad.nl

