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Ûnderwerp : Yn andert op jo skriftlike fragen oer it projekt Kansen in Kernen

Achte hear Bijlsma,

Jo skriftlike fragen op grûn fan kêst 39 fan it Reglemintfan Oarder, ynkommen op 12 desim
ber 2013 beântwurdzje wy as folgt.

Fraach 1:
Wat is de stân fan saken mei de kompinsaasjeprojekten (‘maatskiplike plus’) foar de Sintrale
As yn Noard-East Fryslân?

Antwurd fraach 1:
De stân fan saken yn relaasje ta de oerienkomst De Sintrale As mei de gemeenten oer û.o. it
spesjale, bredere kompinsaasje- en mearweardepakket en dôrneist ek de troch PS fêststelde
fisy mei maatregelskaart fan de saneamde griene gebietsûntjouwing (faze 1 en faze 2)
ûntfange jo ynkoarten fia de jierrapportaasje fan De Sintrale As.

Fraach 2:
Kloppet it dat de provinsjale bydrage oan de finansiering fan it projekt ‘Kansen in Kernen’ yn
de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel op dit stuit stûket, sa’t yn it brief fan beide
gemeenten d.d. 4 desimber 2013 suggerearre wurdt?

Antwurd fraach 2:
It kloppet dat in diel fan de provinsjale bydrage fan it projekt ‘Kansen in Kernen’ (KIK) noch
regele wurde moat, nammentlik 6,1 miljoen euro. Der is lykwols noch gjin sprake fan dat it
stûket mei de provinsjale finansiering fan KIK.
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It finansieren fan it projekt KIK is regele oant em 201 5/mids 2016, koppele oan de planning
fan It yn gebrûk nimmen fan de dieltrajekten fan De Sintrale As. Hjirmei kin foar seis KIK-
doarpen de plannen ûtwurke wurde en foar it KIK-doarp Garyp itfierd wurde. Yn ANNO-1 is 1 1
hjirta 3,2 miljoen euro reservearre (provinsjaal jild). It programma ANNO-1 rint oant en mei
2015 en it is de ambysje om it restearrend nedich provinsjaal budzjetfan 6,1 miljoen euro yn
Programma 2 of yn ANNO-2 te regeljen foar em 2015/mids 2016.

Fraach 3:
Is it Kolleezje fan DS it mei ûs iens dat de ôfspraken oer ‘Kansen in Kernen’ as ien fan de
leefberheidsprojekten ter kompinsaasje foar de Sintrale As, neikommen wurde moatte?

Antwurd fraach 3:
Ja, sjoch antwurd 2 en 4

Fraach 4:
Hoe sille DS garandearje dat de ferskate taseine leefberheidsprojekten yn de doarpen
Garyp, Burgum, Hurdegaryp, Feanwâlden, De Falom en Damwâld, tusken 2014 en 2017
ûtfierd wurde?

Antwurd fraach 4:
DS kinne garandearje dat nei it funksjoneel yn gebrûk nimmen fan de rûnwei Garyp de
herynrjochting fan it KIK-doarp Garyp titfierd wurde kin.

De Provinsje en de gemeenten hawwe fan wjerskanten bestjoerlik kommitment op de
realisaasje fan KIK en sjoche dit dus as in mienskiplike ferantwurdlikens.
Foar de oare KIK-doarpen wurdt yn 2014/2015 ûndersike of en op hokker manier de
provinsjale ko-finansiering regele wurde kin, konform de ôfspraken ANNO. Sjoch fierders
fraach 2.

Dêrneist ha de gemeenten en de provinsje mei-inoar de ynspanningsferplichting om de lêste
1/3 ko-finansiering te finen. Fia lobbyist Willemsma wurdt dit mei namme ûndersocht fia
besteande en mear kânsrike Europeeske fûnsen wêr no de formulearing fan betingsten en
easkena stân komme. As dit spitigernôch net of mar marginaal slagget, soe besletten
wurc6 kiNne ta in 50/50 finansiering fan de projekten troch gemeenten en provinsje
(spitgernch) ta skopefernauwing/fersobering fan de projekten.

tinge,

Steaten fan Fryslân,

Berg, sekretaris
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