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Underwerp : bentwurding skriftlike fragen oer in noardlik wetterskip

Achte frou Toe ring,

Jo skriftlike fragen op grûn fan kêst 39 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 7 febrewa
ns 2013, beântwurdzje wy sa.

Fraach 1:
Op in gearkomste fan It Lânboukundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy, dêr’t se in yn
lieding hâlde, fertelde DB-Iid Aaltsje Rispens fan Wetterskip Fryslân dat yn 2020 It Wetterskip
gearfoege wurde soe ta ien Noardlik Wetterskip.

Wie jim Kolleezje op de hichte fan dy t1tspraak? Sa ja wannear krekt?

Antwurd fraach 1:
Wy hawwe dôr fia de media op 7 febrewaris oer fernommen.

Fraach 2:
Op hokker besliit of provinsjaal belied is It sizzen fan trou Rispens basearre?

Antwurd fraach 2:
Sa’n besliit of provinsjaal belied is der net.
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Fraach 3:
Wurde der yndied prikken yn it wurk steld en troch wa dan om te kommen ta ien Noardlik
Wetterskip?

Antwurd fraach 3:
Wy binne dêr net fan op ‘e hichte.

Fraach 4:
Is jim Kolleezje hjir by belutsen? Sa ja, wêrom binne de Steaten, yn It ramt fan de aktuele
fragen en debatten yn P5 oer de posysje fan It Wetterskip, hjir dan net daliks aktyf fan op de
hichte steld?

Antwurd fraach 4:
Nee. As dat al sa wie, soenen de Steaten dêrby belutsen wëze. Provinsjale Steaten hawwe
op grûn fan de Wetterskipswet t foech om te besluten oer de wetterskipsyndieling.

Fraach 5:
Wat is it stânpunt fan jim Kolleezje oangeande in Noardlik Wetterskip?

Antwurd fraach 5:
De hjoeddeiske wetterskipsyndieling en gearwurking foldocht goed en dat wolle wy sa hâlde.

Mei

fan Fryslân,

J.

van den Berg, sekretaris
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