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Ûnderwerp : beântwurding skriftlike fragen oer Masterplan Waddenroutes

Achte hear Posthumus,

Jo skriftlike fragen op grûn fan kêst 39 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 29
jannewaris 2015, beântwurdzje wy sa:

Fraach 1:
Is It Kolleezje op de hichte mei It haadredaksjoneel kommentaar yn de LC fan 23
jannewaris? Binne jim It mei üs lens dat de provinsje ek yn ‘e takomst ynvestearje moat yn
de leefberens fan It gebiet Noardwest Fryslân?

Antwurd fraach 1:
Ja. It kolleezje is op ‘e hichte fan it haadredaksjonele kommintaar fan de Ljouwerter Krante
fan 23 jannewaris 2015.

Ja. Wy ynvestearje dêr op ferskate wize yn. Sa hawwe wy yn 2014 2 tenders oan projekten
foar leefberens neffens it provinsjale plattelânsbelied iepensteld. Dat hat laat ta it takennen
fan projekten foar in bedrach fan € 654.000 mei in provinsjale bydrage foar in bedrach fan €
158.000 oan subsydzje. De titfiering fan it provinsjaal plattelânsbelied yn Noardwest is ek yn
2015 ûnder it Iepen Mienskipsfûns rjochte op finansiering fan leefbersheidsprojekten; de
regeling dêrmei anneks sil meikoarten foar fêststelling oan ûs foarlein wurde.

Boppedat ynvestearje wy op grûn fan de programma’s Kennis en Ekonomy en Stêd en
Plattelân yn ferskillende grutskalige ûntwikkelings. Dy binne bygelyks rjochte op it Toeristysk
Programma Fryske Waadkust en Merk Fryslân en op Ynfrastruktuer, lykas de Nije Ofskitdyk,
Cruisehaven Harns, de Harnzer Traverse A31, en de Quick Win-projekten dêr’t wy likernôch
€ 6 mln oan bydrage.
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As bliken docht dat der minder perspektyf is, dan lûke wy ûs werom, lykas by de
Yndustryhaven Harns of Waadglês It gefal is.

ll
Fraach 2:
Hawwe jim kundskip nommen fan It Masterplan Westergo’s Waddenroutes?

Antwurd fraach 2:
Ja.

Fraach 3:
Is It kolleezje op ‘e hichte fan de inisjativen en plannen, dy’t der yn It gebiet fan ûnderen op •
ûntwikkele binne?

Antwurd t raach 3:
Ja.

Fraach 4:
Sjocht It kolleezje mooglikheden om mei It gebiet It Masterplan Waddenroutes op te pakken?
Sa ja, hoe dan? Sa nee, wêrom net?

Antwurd fraach 4:
Ja. Inisjatytnimmers, Stichting Riedmar en/of tredden kinne foar ôfsûnderlike projekten ût it
Masterplan oanfragen foar provinsjale kofinansiering yntsjinje fia de ôfdieling Streekwurk,
Projektburo Noardwest, by it Iepen Mienskipsfûns (IMF) of ût oare provinsjale
subsydzjeregelings, lykas Wurkje Foar Fryslân of fûnsen, subsydzje oanfreegje. Dy
oanfragen sille dan neffens de jildende regels beoardiele wurde.

Mei rju achtinge,

Deputearre Steaten fan Fryslân,

J.A. Jorritsma, foarsitter

A. siktaris
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