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Ûnderwerp : beântwurding skriftlike fragen oer regionale steatsstipe

Achte hear Posthumus,

Yn ûs brief mei merkteken 1148539 (ferstjoerd op 2 septimber 2014) hawwe wy tasein jo
foar 1 jannewaris 2015 neier te ynformearjen om antwurd te jaan op twa fragen, soks nei
oanlieding fan de steatefragen dy’t jo steld hawwe oer regionale steatsstipe. Dy fragen
binne ynkommen op 3 july 2014 en registrearre mei merkteken 1147266. Op 4 desimber
2014 is yn in petear mei jo fraksje antwurd jûn op de twa fragen en is de eftergrûn dêr[an
neier taljochte. Yn dizze brief fetsje wy ien en oar noch ns gear. Hoewol’t jo al earder op ‘e
hichte wiene fan de ynhâld fan de brief, hiene jo dizze brief nei alle gedachten foar 1
jannewaris 2015 ferwachte. Us ekskuses dôrom foar de ferlette skriftlike reaksje.

Fraach 1: Hoe kin It dat Noard-Fryslân net oan de Europeeske kriteria foldocht om foar
opname regionale stipekaart yn oanmerking te kommen?
Antwurd: Noard-Fryslan hat as COROP-regio in heger Bruto Binnenlânsk Product (BBP)
as it Europeeske trochsnee (2008-2010). Dêrneist is it wurkleazenspersintaazje leger as
de lanlike trochsnee (2011-2013). Dit komt benammen trochdat Ljouwert ek ûnderdiel
ûtmakket fan Noard-Fryslân. Noard-Fryslan foldocht dêrom net oan de kritearia fan de
Europeeske Kommisje. De oare twa Fryske COROP-regio’s Siideast-Fryslân en Sidwest
Fryslan foldogge dêrtsjinoer wol oan de Europeeske kritearia. Opfallend is dat allinich
Sûdeast-Fryslân op de stipekaart stiet.
Nederlân mei gebieten foar de stipekaart oanwize, dêr’t op syn heechst 7,5% fan de
Nederlânske befolking wennet. Mei-inoar foldocht 31 % fan de Nederlânske gebieten oan
ien fan de twa kritearia fan de Europeeske Kommisje. Lykwols, Noard-Nederlân hat fan it
ministearje fan Ekonomyske Saken 5,4% (72% fan 7,5%) tabedield krigen. Dat moast
ferdield wurde tusken de trije noardlike provinsjes.
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Grinslân hat fanwege de ierdskoddingsproblematyk in grut part tawiisd krigen. Dêrom koe
allinne Stdeast-Fryslân opnommen wurde yn de regionale stipekaart. De kar foel krekt op
Stideast-Fryslân, omdat dizze regio oan Grinslân grinzet.

Fraach 2: Wat kin de regionale stipekaart konkreet foar Ls betsjutte?
Antwurd: It is yn it foarste plak opfallend dat mei de regionale stipekaart mear
mooglikheden binne om stipe te jaan oan grutte bedriuwen mei mear as 250 wurknimmers.
In grut bedriuw kin op syn heechst 10% fan 100 miljoen euro fëstigingstipe krije. Soks jildt
ek foar It lyts- en middenbedriuw (MKB), mar foar it MKB binne folie mear
stipemooglikheden sûnder dat de regionale stipekaart oan ‘e oarder hoecht te kommen. As
foarbyld, it MKB kin sûnder fêstiging yn in regio dat yn de regionale stipekaart opnommen
is, 10% a 20% van 7,5 miljoen euro ynvestearringstipe krije.

De stipekaart is allinnich in ramt toar It jaan fan ynvestearringsstipe, it is perfoarst gjjin
jildboarne. Fierdersoan kin de stipe allinnich jûn wurde yn it ramt fan in regeling. As in
gebied op ‘e kaart stiet, hâldt soks net yn dat it ekstra jild opsmyt. It jout krekt
mooglikheden om benammen grutte bedriuwen mear te skewielen dy’t harren yn it gebiet
fêstigje dat ûnder de regionale stipekaart falt. It giet bygelyks it jaan fan in legere grûnpriis
of in liening mei in legere rinte as de rente dy’t op ‘e merk jildt.

In wichtige konkltizje is dat fermeiding op de regionale stipekaart net ynhâldt dat der mear
fûnsen beskikber binne, allinnich dat der in ramt is foar steatsstipe, dêr’t middels
rjochtmittich yn fersein wurde kinne oan bedriuwen dy ‘t harren dêr festigje.

Weromkommend op de noch net beantwurde fraach fjouwer yn jo brief fan 3 july, kinne wy
op grûn fan boppesteande ynformaasje konkludearje dat de regionale stipekaart net mear
tagong jout ta Europeeske fûnsen. De mooglikheid om te steapeljen is ôfhinklik fan de
kritearia tan de fûnsen. By it opsetten fan regelings om ynvestearings oan te fiterjen by
grutte bedriuwen (250 meiwurkers of mear) kinne wy tenei rekken hâlde mei de
moogiikheid dy’t de regionale stipekaart biedt foar COROP-regio Sideast Fryslân.

Wy tidierop jo mei dizze antwurden sa goedernôch op ‘e hichte brocht te hawwen.

A.J. siktaris
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