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Ûnderwerp : beântwurding skriftlike fragen oer regionale steatsstipe

Achte hear Posthumus,

Jo skriftlike fragen op grûn fan kêst 39 fan it Reglemintfan Oarder, ynkommen op 3 july 2014
en registrearre mei merkteken 1147266, beântwurdzje wy as folget.

Fraach 1:
Hawwe DS kundskip nommen fan It berjocht dat de provinsje Gelderlân fan doel is om
regionale bedriuweterreinen yn de Achterhoek in triuwke yn de rêch te jaan troch ekstra
oerheidsstipe?

Antwurd fraach 1:
Ja.

Fraach 2:
Hoe steane DS oer foar It besykjen om in soartgelikense regeling te treffen foar beskate
gebieten yn Fryslân?

Antwurd fraach 2:
Wy sjogge foarearst gjin grutte needsaak om sa’n regeling te treffen foar bedriuwsterreinen
yn beskate plakken yn Fryslân. Yn it foarste plak jouwe trochstrings de grûnkosten net de
trochslach foar in bedriuw foar de kar fan in fêstigingsplak. Twads binne de grûnprizen yn
Fryslân al aardich leech fergelike mei oare provinsjes.

Fraach 3:
Soe sa ‘n regeling ek fan tapassing wêze kinne foar gebieten yn i1s provinsje, bygelyks
Noardwest- en Noardeast-Fryslân?
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Antwurd fraach 3:
De steatssekretaris fan Ekonomyske Saken hat op 25 juny 2014 oan de Twadde Keamer
(kenmerk: DGNR-RRE / 14098315) de regionale stipekaart 2014-2020 foar Nederlân
tastjoerd. Yn dy kaart hat Nederlân gebieten keazen dy’t yn ‘e beneaming komme foar
steatsstipemaatregels. Opfallend is dat COROP1-gebiet Noard-Fryslân net langer oan ‘e
kritearia fan de Europeeske Kommisje foldocht, sa skriuwt de steatssekretaris. In gebiet
moat in wurkleazenspersintaazje hawwe fan boppe de 115% fan de lanlike trochsnee (2011-
2013) of it gebiet moat in Bruto Binnenlânsk Produkt (tenei: BBP) hawwe dat leger as de EU
trochsnee (2008-2010) hat. Sa’n regeling soe om dy reden net fan tapassing wêze kinne op
Noard-Fryslân.

Fraach 4:
Wat binne de mooglikheden yn in kombinaasje (steapeling) mei It besteande Europeeske
Leader programma en beskate Europeeske tematyske fûnsen foar dizze gebieten?

Antwurd fraach 4:
Om antwurd op dy fraach te jaan, moatte wy earst neier ûndersykje wat de regionale
stipekaart foar tis provinsje konkreet opsmite kin. Tagelyk fernuveret it ts dat allinne Noard
Fryslân net oan de Europeeske kritearia foldocht, wylst alle oare COROP-gebieten yn Noard
Nederlân wol yn de regionale stipekaart opnommen wurde. Dit fraachstik sille wy dêr ek yn
meinimme. Lykwols, Cit is eigen provinsjale database docht bliken dat it BBP per ynwenner
fan Noard-Fryslân (mei Ljouwert) gâns heger is as dy fan de COROP-gebieten SLidwest
Fryslân en Stideast-Fryslân.

Fraach 5:
Op hokker termyn kin soks regele wêze en wat moat dêrfoar dien wurde?

Antwurd fraach 5:
Us stribjen is dat wy jimme uterlik foar 1 jannewaris 2015 ynformearje oer ûs bef inings fan it
û nde rsyk.

Mei rju achtinge,

Deputearre Steaten fan Fryslân,

CORc!P stief foar Coördinatie Commissie Regionaal OnderzoeksProgramma’. Fryslân is yn 3 COROP-gebieten
(Noard-Fryslân, Südwest-Fryslân en Stideast-Fryslân), wylst hiel Nederlân it 40 COROP-gebieten bestiet, Foar
statistike ûndersiken wurdt faak de COROP-yndieling oanhâlden.

jA.

van den Berg, siktaris
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